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KARDINOLAS F. SPELLMANAS
75 metų amžiaus ir 25 metų arki
vyskupo pareigose.

KUBA IR U-2: vyriausybe tarp Maskvos
grasinimo ir respublikonų spaudinio

Su gegužės 1 atgijo Kubos 
klausimas. Castro smarkavo: 
Amerika turi liautis skraidžius 
viršum Kubos; Kuba neleis kon
trolės, jei Kuba tokios kontro
lės neturi Floridoje. Chruščio
vas parėmė: Kubos suverenu-

— Kardinolas Spellmanas 
gegužės 4 atšventė 75 metus 
savo amžiaus ir 25 metus ar
kivyskupo pareigų.

— Jack Ruby vienintelė iš
eitis išsisukti nuo elektros kė
dės. Įrodyti, kad jis nesveiko 
proto. Ta kryptimi dabar vis
kas ir daroma-

— Bulgarijos sostinėje Sofi
joje policija ir komjaunuoliai 
sukliudė pravoslavam Velykas 
švęsti, neleisdami į bažnyčią.

— Maskvoje uždarė Time 
žurnalo agentūrą ir korespon
dentui liepė išvykti per kelias 
dienas. Apkaltino, kad Time 
“nuodijąs atmosferą” ir “vyk
dąs šaltąjį karą”.

— Chruščiovas gegužės 9 
bus Egipte Nasseris nori pa
rodyti. kad priima iškilmin
giau. nei pernai jis priėmė Ki
nijos Chou En-lai. Chruščio
vas išbus arabų kraštuose dvi 
savaites-

— Pulitzerio premijų šiemet 
nedavė nei romanui, nei dra
mai, nei muzikai — nebuvo 
vertingų kandidatų; laikrašti
ninkam davė 12 premijų. Nuo 
1917, kada buvo įsteigta premi
ja. tai pirmas atsitikimas, kad 
nebuvo rasta tinkamų veikalų.

— Kipre kilo Įtampa tarp 
prezidento Makarios ir J. Tau
tų atstovo, kada Makarios lei
do graikam vėl užpulti turkus. 
Net Graikijos vyriausybė pa
reiškė Makarijui Įspėjimą.

— Guantanamo bazėje gegu
žės 2 penki Amerikos jūrinin
kai buvo užmušti, kai jie Įėjo 
j minų lauką tarp bazės ir Ku
bos teritorijos.

— Nebraskoj gegužės 5 tor
nado sužeidė 12 žmonių.

10 CENTŲ

Taika ir gerovė auga - bent iki rinkimų 
Johnsonas išplėtojo judrumą, keldamas optimizmą, visus politinius sunkumus 
pridengdamas, jų sprendimą taikingai nudelsdamas — bent iki po rinkimų

Lapkričio rmkimų Įtaka jau
čiama visoje prezidento John- 
sono veikloje. Populiarumui 
laimėti prezidfintas išplėtojo di
delį judrumą.

Kad būtų nuolatinio dėme
sio centre, anot Chm Science 
Monitor, stengiasi padaryti po 
“šešias staigmenas per savai
tę”. Staigmena buvo jo patari
mas Vokietijai rasti susitari
mą su Sovietais- Staigmena se
natoriaus Fulbrighto siuntimas 
į Europą Kipro salos reikalu. 
Staigmenos buvo jo sudabin
tos spaudos konferencijos. Lai
kosi dėmesio centre net ir tuo. 
kad duodasi fotografuojamas 
su savo šuneliais, kuriuos pa
tampo už ausų ir gyvulių drau
gų tarpe sukelia spaudoje svars
tymus, ar prezidentas kankina 
ar myli gyvulėlius.

Konferencijose ir kalbose 
prezidentas mėgsta “evangeli
zuoti", kaip spauda pavadino, 
t.y. rodyti tolimesnės ar arti
mesnės ateities vizijas, utopi
jas. kuriose bus taika, nebus 

mo pažeidimas gali turėti ka
tastrofinių padarinių. 0 Ameri
ka kartojo; skraidėm ir skrai
dysiu!.

Tai oficialūs pareiškimai- Ta
čiau neoficialiai teigiama, kad 
Chruščiovas įspėjęs Castro ne
provokuoti konflikto su Ame
rika. Paskelbė net, kad naujau
sius radarus iš Kubos atsiima-

Respublikonų grupė, vado
vaujama Miltono Eisenhowe- 
rio. paskelbė raginimą vyriau
sybei, kad leistų Kubos egzi- 
lam vėl veikti prieš Castro. ku
ris turi būti pašalintas. Pole
mikoje dėl respublikonų prie
kaišto, kad vyriausybė susitai
kė su Castro valdymu Kuboje, 
demokratai atsikirto, kad Cas
tro įleido i valdžią Eisenhovve- 
rio vyriausybė.
KAS VIETOJ U-2?

Vyriausybė svarsto vietoj 
lėktuvo U-2 viršum Kubos pa
leisti roboto valdomą lėktuvą 
F-104. kuris yra du kartus 
greitesnis už U-2, bet tegali pa
kilti 55.000 pėdų, o U-2 iki 70. 
000.
Diplomatiniai santykiai

Graikijos ministeris išprašė 
lauk iš savo kambario Ameri
kos informacijos įstaigos vedė
ją. Tas turi visai išvykti iš 
Graikijos.
Pirmas toks kunigas iš Ameri
kos

Popiežius leido eiti kunigo 
pareigas buv. New Jersey liu
teronų dvasininkui Ernest A- 
dam Beok, kuris yra vedęs, 
turi du vaikus ir perėjo į ka
talikybę Jis dabar esąs Vokie
tijoje. Vokietijoje esą 7 toki 
kunigai-

— Šen. Fulbrightas išvyko 
į Turkiją ir Graikiją tartis dėl 
Kipro, į kurį jis ir nevyks. N.’ 
Y. Times pastebėjo, kad sena
torius negali kalbėti nei sena- 
torio vardu, nei ką naujo pasa
kyti, ko nebūtų pasakęs valst. 
sekr. pav. Bali. Gal preziden
tas jį pasiuntė tik rinkimų pro
pagandos reikalui. 

skurdo, visame pasauly bus pa
žanga.

Dabarties klausimus rodo op
timistiškai: ūkio gamyba kyla, 
gerovė vis didesniu tempu su
klesti. sutarimas tarp preziden
to ir darbo bei biznio žmonių 
tikras, skurdas naikinamas, pi
lietinė lygybė auga. Užsienio 
problemos, 'kurios iš tikrųjų 
nėra tokios šviesios — kaip Na- 
to skilimas, de Gaulle trauki- 
masis nuo Amerikos įtakos, 
Kubos grasinimai ar nepasiseki- 
masis, katastrofa Vietname, 
pietų Azijos valstybių trauki
mas ją blokuoti, — visos to
kios tamsesnės vietos priden
giamos tyla ar viltim, kad vis
kas eina susipratimo ar išsily- 
ginimo kryptimi.

Problemos neaštrinamos, ir 
visuomenė nealiarmuojama. 
Kur galima, patys užsienio po
litikos klausimai paliekami tuo 
tarpu be sprendimo — tegul 
miegantieji šunes nebus paža
dinti. Tegul jų sprendimas bus 
atidėtas, skelbiant sąjunginin
kam prekybos laisvės, paramos 
pažadus, o ypatingą suartėjimą 
ir padėties sunormalėjimą su 
Sovietais.

LATVIAI LOJALUMO PARADE gegužės 2 New Yorke

GAISRO ŽIDINYS

Sovietai kaltina
Sovietai gegužės 4 apkalti

no kom. Kiniją rasizmu, esą ji 
siekianti sukurstyti kitas rases 
prieš baltuosius ir tokiu šūkiu 
norėdama išjungti Sovietų Są
jungą iš dalyvavimo .Azijos

NR. 1: Po lėktuvnešio nuskandinimo Amerika siunčia tik
savo karo policiją, pasitikėdama, kad Khanh laimes

Ameriką ištiko didžiausia ne
sėkmė Vietname gegužės 2, ka
da Saigono uoste komunistų 
mina susprogdino ir nuskandi
no Amerikos lėktuvnešį Card; 
tą pat dieną pravažiuojančio 
komunisto bomba sužeidė 8 
amerikiečius karius, ir pats at
stovas Lodge vos išvengė to 
paties likimo.

Nuo sausio pradžios iki ba
landžio pusės šiais metais ame
rikiečių žuvo 32 ir sužeista 
292; 1963 per visus metus to
kių aukų buvo 503, 1962 — 
101. Taigi aukos gausėja. Jos 
sulaukė skundų iš karių ir vie
šo balso iš kongresmanų. Jau 
pernai lapkričio mėn. Glenard 
P. Lipscomb siuntė apsaugos 
sekretoriui ištraukas laiškų, ku
riuose Amerikos lakūnai skun
dėsi, kad jie priversti skraidy
ti senais antrojo pasaulinio ka
ro lėktuvais. Buvo pažadas ap
rūpinti juos moderniais gink
lais, bet jis neištesėtas dėl po

Ir ši Johnsono taktika kraš
te yra laimėjusi. Jo populiaru
mas auga. Jis palieka “galin
čio” ir “darančio” prezidento 
Įspūdi 

LIETUVIAI LOJALUMO PARADE gegužės 2 New Yorke.

litinių priežasčių. Dėl to U. S. 
News and World Report ir pri
minė: kodėl vyriausybė gali 
duoti P. Vielnamui karinės ir 
ūkinės paramos pusę bilijono 
per metus, bilijonus kitom val
stybėm, o negali aprūpinti sa
vo karių moderniu apginklavi
mu?

Aprūpinimas klausimo neiš
spręs. Tegalės išspręsti tik vy
riausybės aiškus nusistatymas, 
ko ji Vietname nori. Kalbama 
apie tris galimybes. Viena, ko
munistai bus nugalėti, kai ka
ras bus perkeltas į komunistų 
užnugarį, šiaurės Vietnamą. 
Antra, karas negali būti laimė
tas. ir Amerika turi pasitrauk
ti. stengdamasi Vietnamą neu
tralizuoti Trečia, palaikyti esa
ma padėtį, tikintis, kad komu
nistai bus nugalėti.

Pirmoji galimybė vyriausy
bei dabar neįmanoma. Ji grės
tų sukelti naują karą. Kinijos 

Žinoma, ateis diena, kad tik
rosios problemos iškils ir vėl 
visu aštrumu ir pareikalaus 
sprendimo. Bet tikima, kad tai 
jau bus po rinkimų.

pasipriešinimą kaip Korėjoje, 
ir tai nepriimtina Amerikai 
ypačiai prieš rinkimus. Antra 
galimybė labai peršama ne tik 
de Gaulle, bet ir daugumos va
do senate Mansfieldo, bet at
metama šen. Fulbrighto. Ją pri
siimti prieš rinkimus būtų ka
tastrofa. Vyriausybė tad pasi
rinko trečią išeitį — palaikyti

P. AZIJOJE: “nepriklausomybės’* keliu?
Pietų Azijos valstybės — La

osas. Tharlandas. Filipinai, Bur- 
ma, Cambodia — Times tvir
tinimu. siekia trauktis nuo A- 
merikos įtakos, nes mato, kad 
Amerika negali susidoroti su 
Vietnamo komunistais. Laoso 
sukilimas siekė specialiai atsi
palaiduoti nuo Amerikos įta
kos. kuri siekė laikyti juos są
jungoje su komunistais. Laoso 
kariuomenė siekia išstumti 
komunistus iš koalicijos ir

GAISRO ŽIDINYS NR. 2 - KIPRE
Ar šen. Fulbrightas jį likviduos, tejspadamas apie ga
limo gaisro tikrus padarinius?

Ko išvyko senatorius Fui- ko nelaimės, o laimės komunis-
brightas į Europą? Kipro reika-
lais. Times vedamajame para
šė, kad nieko naujo Fulbrigh
tas negalės pasakyti nei Grai-
kijoje nei Turkijoje. Ką Ame
rika turėjo pasakyti — pasakė 
jau valstybės sekretoriaus pav. 
Bali. Bet Bali balsas buvo ty
ruose.

C.L. Sulzbergeris (Times) 
taip pat sako, kad Fulbrightas 
neveža jokio naujo siūlymo. 
Jis turis tik dar kartą įsperi 
Graikiją ir Turkiją dėl pasek
mių, kuries bus kilus karui 
tarp Turkijos ir Graikijos. Pir
miausia — Amerika nutrauks 
visokią paramą abiem pusėm- 
Antra, viena ir antra pusė nie-

DIDŽIAUSIA KATASTROFA 
ORE

Vietname gegužės 5 nukrito 
ir sudegė Amerikos transporto 
lėktuvas su 16 žmonių. Sudegė 
10. Vietname žuvusių ameri
kiečių skaičius nuo 1961 gruo
džio pakilo iki 228.

— Mrs- Ngo Dinh Nhu at
siuntė prezidentui Johnsonui 
protestą dėl Vietnamo teismo 
nutarimo nužudyti jos vyro 
jauniausią brolį, kuriam atmes
tas ir malonės prašymas.

esamą padėtį, tesiunčiant į 
Saigoną Amerikos karo polici
ją amerikiečių Įstaigom apsau
goti ir skelbiant optimizmą, 
kad gen. Khanh laimės. Išeitis 
tik tokia kaip ir Korėjos ka
re, kur taip pat buvo susilaiky
ta nuo Mandžurijos sienos per
žengimo, baiminantis kom. Ki
nijos.

bendradarbiauti glaudžiau su 
bendro likimo pietų Azijos 
valstybėm — Laosas. Vietna
mas, Thailandas, Filipinai, Ma- 
laysia tokiu atveju sudarytų 
artimesnius tarp savęs antiko
munistinius ryšius.

— Izraelis gegužės 5 jau pa
leido Jordano vandenį iš Gali
lėjos ežero į Negevo dykumą 
Arabai, ilgai protestavę, turės 
dabar tylėti? 

tai, kurių įtaka plinta tarp Kip
ro graikų- Trečia, Bulgarija 
taip pat laukia progos pasida
ryti sau išėjimą į Egėjaus jū
rą. Pagaliau visiem Vakaram 
pavojus — nes Nasseris susi
laukia padrąsinimo griežtinti 
reikalavimus, kad visos Vaka
rų karinės bazės būtų likviduo
tos artimuose rytuose — nuo 
Kipro iki Libijos ir Adeno.

Šitokios padėties vaizdas ga
li įtikinti Graikiją ir Turkiją 
tartis tarp savęs.

Iš Italijos pranešama, kad 
min. pirmininkas Moro imasi 
iniciatyvos suvesti Graikijos ir 
Turkijos viršūnes prie bendro 
stalo.

Ar pasiseks misija senato
riui Fulbrightui? Jei pasiseks, 
bus naujas argumentas už jo 
■kandidatūrą į valstybės sekre
torius. O gal ir jo kelionės vai
sius bus tokis kaip Robert Ken- 
nedy kelionės pas Sukamo ir 
pas Goulart?

Gali rodytis keista, kad dip
lomatinių žygių imasi ne vals
tybės departamentas, bet tie
siogiai Baltieji Rūmai. Bet tai 
naudinga sudaryti Įspūdžiui, 
kad prezidentas “gali” ir “da
ro".

PRIEŠ RINKIMUS:
Gallupo institutas randa, kad 

respublikonų 37 proc. remia 
Lodge, 28 proc. Nixoną, 14 
GoldvvaterĮ, 9 Rockefellerį. Ma
noma betgi, kad nominacijai 
daugiausia galimybių turi Gold- 
wateris. Jo pusėje jau dabar 
esą 563 balsai, o reikia 655. 
Goldvvaterio laimėjimas ar 
nelaimėjimas priklausys nuo 
Kalifornijos, kurioj balsavi
mai bus birželio 2.

A. Stevensonas nesutiko 
priimti New Yorko demokratų 
siūlymo būti kandidatu į sena
tą — rungtis prieš šen. Keatin- 
gą-

— Šen- Javits Įspėjo respub
likonus, kad jis nerems Gold
vvaterio, jei jis bus nominuo
tas. Javits esąs “pirma ameri
kietis, o tik paskui respubliko
nas”.

— Senate demokratų ir res
publikonų vadai susitarė dėl 
“pilietinių teisių” įstatymo.

kinus rasizmu
tautų gyvenime. Sovietai tokiu 
■kaltinimu prabilo, nes jie ne
buvo pakviesti Į Bandungo, In
donezijoje. konferenciją, kuri 
bus dar tik kitais metais kovo 
mėn. Sovietai čia Įžiūrėjo, kad 
Kinija nori išstumti Sovietų Į- 
taka iš .Azijos ir Afrikos-

AGRESORIŲ TEBEREMIA
Amerikos valst. sekr. padėjė

jas VVilliam Bundy įspėjo In
doneziją dėl jos rengiamos ag
resijos prieš Malaysiją. iš ku
rios nori atimti Sabah ir Sa- 
ravvak teritorijas. Lig šiol Ame
rika paramos Indonezijai dar 
nenutraukė.
LAOSE: Ženevos sutarties kil
pa

Laose susitarė susijungti va
dinami dešinieji ir neutralis- 
tai. Souvanna Phouma nuvyko 
derėtis ir su komunistais. Bet 
jie atsisakė pripažinti aną susi
jungimą, nes jis prieštaraująs 
Ženevos sutarčiai 1962; joje 
esą kalbama apie tris grupes 
vyriausybei sudaryti.

— Rumunijos komunistai pa
skelbė atsišaukimą, kritikuoda
mi Sovietų ir Kinijos komunis
tų nusistatymus. Rumunai vis 
mėgino tarpininkauti ir suvie
nyti. Dabartinį pareiškimą Va
karuose linkę vertinti kaip 
rumunų komunistų nepriklau
somą kelią nuo Maskvos ir Pc- 
kingo.
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Ne tik savisaugos tikslui LIETUVOJE 
Europos integracijos siekimas, t; „

IS VATIKANO paviljono pasaulinėje parodoje New Yorfce. Nuotr. R. Ki-

Mes džiaugiamės jūsų apsi
lankymu, nes mūsų akivažado- 
je išreiškiate net tris idėjas, 
kurios jus apibūdina: esate jau
ni, esate demokratai, esate 
krikščionys. Mes esame įsitiki
nę, kad savo veikios progra
ma ir dvasia, kuri gaivina jū
sų tarptautinę vienybę, norite 
praktiškai įgyvendinti tą trejo
pą idealą. Ir kas gi galėtų bū
ti įdomesnio bei garbingesnio, 
negu jūsų išgyvenamas dvasi
nis, istorinis, socialinis ir poli
tinis veikimas^

Kai užsimename jaunystę, 
tai tuo žodžiu išreiškiame ener
giją, nuoširdumą, džiaugsmą, 
ateities pergalę. Demokratijai, 
tikiuosi, taip pat skiriate tikrą 
ir geriausią prasmę, kuri pripa
žįsta žmogaus asmens vertę, 
visų žmonių lygybę, pastovų ir 
brolišką bendravimą visų gėro
vą, o ypač tų, kurie tos gero
vės labiausiai yra reikalingi.

Jaunystė ir demokratija la
bai gerai derinasi ir sudaro 
pagrindą jūsų krikščionišku - 
mui. Si trečioji žymė nėra tik
tai religinė puošmena, ribota 
ir sustingusi savo normose, bet 
išreiškia aukštesnę gyvenimo 
sampratą bei paslaptingą galią 
realizuoti tą supratimą. Tuo 
būdu esate įpareigoti siekti į- 
gyvendinti mūsų civilizacijos 
bei istorijos vyksmo idealus, 
kurie, gal būt, atrodo nepasie
kiama svajone, bet iš tikrųjų 
taip nėra, nes yra grindžiami 
ka-ikšČionybei būdinga vidine 
jėga; ji gerai pažįstama tiem, 
kas patyrė jos gyvybinį ir pas
laptingą veikimą.
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Jūs atstovaujate tų idealų ir »'eiiaus.

sei n
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teote, tmp pat
ropos integracijos vyksmas ei-, 
tų be nereiktiŽDgų ' pavėlavi
mų: jis attti^a dabarties isto
rijos supratimui, kurį mes lai
kome esant ir modernų ir iš
mintingą- Jis sutampa su vie
nybės u* taikos idėjomis, torių 
gaires mes patys sau numatė
me. Praktiškai jos įkūnija 
drąsos, pasiaukojimo, patikė
jimo, meilės dorybes, kurios 
turi tapti socialinio auklėjimo 
pagrindu pasauliui, žengian- 
čiom pirmya krikščioniškojo 
pašaukimo šviesoje ir kuris 

priartėti prie integruotos ir su- - yra pats aukščiausias nr 
jungtos Europos idealo, fr tai

Mes tai darome dar su di
desniu malonumu dėl dviejų

priežasčių. Visų l»rma jūsų 
tarptautiniu uždaviniu yra spin
duliuoti siekti vis platesniu

gelį sienų ir tuo būdu tampa 
artimesnė broliškai dvasiai, gai
vinančiai ir skatinančiai jūsų 
siekimus. T .mirimas į visuotinu
mą yrą girtinas, ir mes jį ga
lime vadinti tikrai ‘katalikišku’. 
Antra, jūs visomis ryžtingo
mis jaunatvės jėgomis siekiate

sų širdžių ir sutelkto eotuaaz- 
mo. Jis išreiškia nelaimingos 
istorijos laimingą išvadą. Eu
ropos tautos nebeturėtų ieško
ti priežaščių sukilti viena 
prieš kitą, šiam gatimam tra-

išvengti, reikėtų, — mes nori
me pasakyti, —- atstatyti vie
nintelę brolišką tautų šeimą, 
kuri, .sakytume, ne skaldytų, 
bet jungtų Europą.

jėgų sintezei. Mūsų noras, kad 
sugebėtumėte ją tinkamai 
suprasti ir išgyventi. Jūsų ne
šama vėliava yra verta naujo
sios kartos, kuri yra paskuti
niųjų karų tragiškų pergyveni-

SOVIETAI IR KINAI: Mao ne-
• • •

Sovietai vėl atnaujino kalti
nimus Mao Tsetungui, nesėda
mi kalti kylį tarp Mao ir “liau
dies”. Pravda paskelbė balan
džio 28, kad Mao Tsetungas 
valdo neteisėtai. Jo įgaliojimai 
pasibaigę. Partijos kongreso 
nešaukia nuo 1956. Akcijai 
prieš Mao sovietai sustiprino 
radijo transliacijas į Kiniją.

— Sovietu lėktuvas balandžio 
23 atgabeno į Londoną aukso 
9 tonas už 20 mi. dol-

mų išdava ir kuri nori nešti 
pasauliui naują dvasinio atgi
mimo viltį- Tai graži progra
ma; tai ryžtas, vertas pasitikė
jimo ir entuziazmo.

Jūsų veiklos linkmė iš tik
rųjų yra už mūsų religinės kom
petencijos specifinių ribų, nes 
yra nukreiptą į politinę sritį,

kuri nėra ir negali būti mūsų. 
Tačiau gerai žmote, kad Baž
nyčios autoritetas yra susido
mėjęs ir šia sritimi, kaip ir ki
tais žmogaus moralinės veik
los pasireišknn|ū; atseit, Vatio- 
ne peccati’, kaip sepiau saky
davo. Todėl mes galime sva
riai tarti pamokantį bei paska-

Philadelphijos burmistras už rezoliucijas
Los Angeles, Calif. — “Lais

vės sugrąžinimas pavergtiems 
kraštams buvo ir yra vienas iš 
mano didžiausių rūpesčių. Tai, 
žinoma, ne mano tik vieno rū
pestis. bet visų mūsų, kurie 
džiaugiamės ir naudojamės di
džiosiomis demokratijos privi
legijomis. Turime padaryti vis

ką, kad visos tos teisės ir lais
vės būtų įgyvendintos kaip ga
lima greičiau Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje,” —. kalbėjo 
tPhiladelphijos burmistras Ja
mes HJ. Tate, įsijungdamas 
į Rezoliucijoms Remti Komite
tą-

Visas rezoliucijų žygis yra

Ar žinai, kiek
Pagal daibo biuro statistiką 

vidutiniška amerikiečio šeima 
maistui išleidžia iš kiekvieno 
dolerio po 22.43 centus; jeigu 
atmesi iš to skaičiaus restora
ną ir sodę, tai maistui išeis 
tik 17.89 cn.

Anglijos vidutiniška šeima 
išleidžia 30 cn., Sovietų Sąjun
gos 60 cn.

Kiek pakilo kainos?
Karnos nuo 1947 viskam pa

kilo. MaisUir.,p&kilo mažiausia 
— 22 proc., butas 34 proc., su
sisiekimas 51 proc., medicinos 
reikalai 67 proc.

šeimos pajamos nuo tada pa
kilo 49proe. ' >

Kaip atrodo tipinga pirkėja?

Balfo Chicagos apskrities rezoliucij
Balto Chicagos Apskrities

nariai susirinkimo metu 1964

nepaprastai didelės apimties ir 
svarbos darbas. Rezultatai pri-

A. Mardį&lfr&u^lfesos 1 ‘ ftraėjo Bir penki mėnesiai.
L f? .. Gimdyme namai .ir dabar
d# te. ***** daugiau
m kate T^Ve**^** tebestm tnstt ja* irfp pu* stotų stovi tušti pui-' 
ten ėJJ iraSSL.’ kibinėtai, O trems pala-. -P* Uukia nesuUukia nei lai-

lį išvydo rudeniop, kas buvo mūsų šalies pliekų... 
pakvirtiąta priėmimo aktuose
ir kitike (dękųmęp|ų< J O statybos -remonto valdybos
čiau, lauke ėmus šaiti^ ‘planavimfc skyriaus viršinin-
atšalo ir ■ naujuose gimdymo ; Baą . St* Kučinskas. miesto lai

< straipsnį ir. be kita ko. taro Ėjo mėnuo po mėnesio- Lau- ^\aMybos darbo pergalių 
te šalčiai didėjo. Tiesiog pro- ir _ gimdymo 
porcingai jie didėjo j gimdyk į^^gimdymo
mo namuose. Registratūroje se- t
sdės sėdėjo su veltiniais, o . J“,-
moterų k<į«HtaaJoje gydįto- ’ * M padgmo
jas prie elektrinės krosnelės 
šildėsi grumbančias rankas. 
Namai buvo tušti. Niekas nesi- 
registravo ir nesikonsultavo.

_ ______ t_____________ Tik iš vieno aukšto į kitą blaš- 
mins tuos, kurie aukoja savo kėši nelaimingas ūkvedys: nuo 
vardą ir darbą šiai vilčiai siek
ti, kad ir laikinai, bet taip tur
tingai savo dvasinėmis verty
bėmis, o jūs jauni vyrai ir jau
nos mergaitės, likdami ištver
mingi savo veikloje ir plėsda
mi ją atnaujintu entuziazmu, 
užsitarnaujate Dieviško Palai
minimo, kurį mes jums dabar 
teikiame.

niausias iš visų žmogaus 
šaukimų-

Mes tikime, kad Dievas

išleidi maistui?

tą sąrašą . ir valdyba, gal būt, 
tik. dėka to laimėjo soctatisti- 
niame lenktyniavime, gavo pe
reinamąsias vėliavas, garbės 
raštus ir premijas.

Vdldyba pirmauja. Pamėgink 
ją pakritikuoti! Jos viršininkas 
J. Gurskis tuoj pat pritrenks 
jus bendrais rodikliais, pro- 

jo vanduo. Kituose kabinėtuo- centais; ’* iškovotum vėliavom, 
se netvarkingai suversta, gulė- .garbės raštais, ir premijom, 
jo sudėtinga, brangi aparatūra. ~ 
Statybininkai kirto sienas, sta- ...
tė liftus, durstė skyles ir, o kai gimdymo namai stovi tuš- 
ikas po truputį... vogė lem- ’ 
putes, nusukinėjo gražias ran- 
tkenėles nuo jiems visai neaiš
kios paskirties aparatų. Jie ne
sijaudino. ir neskubėjo: .pasta
tas juk.seniai.parduotas ūr pri-

29 • imta?. > ., • ...- <
33   ------------ .-.I , • ! r-;----- :—r------

kil
pa-

lai-

šalčio sproginėjo radiatoriai, 
per lubas nežinia iš kur ant 
brangių rentgeno aparatų lašė-

Formahai jis juk bus teisus..

ti!”

balandžio 25 Jaunimo Centre, 
susipažinę su Sovietų Rusijos, 
Lietuvos okupanto, pradėta 
nauja teroro akcija prieš lietu
vius, ir atkreipę dėmesį į Lie
tuvos okupanto daromus sufab
rikuotus kaltinimus lietuviams 
esantiems laisvajame pasauly
je, šiuo atveju Balto reikalų 
vedėjui kun. L Jankui, vien
balsiai nutarė:

Pareikšti kun. L. Jankui pil
ną ir visišką pasitikėjimą, 
vienkart pasižadant dar inten
syviau dirbti kilnų šalpos dar
bą, tuo stiprinant mūsų orga-

a
nizaciją Baltą.

Pritarti Balto direktorių 1964 
balandžio 18 rezoliucijai, ku
rioje yra pasmerkta Lietuvos 
okupanto pikta propaganda 
prieš kun. L. Jankų.

Kviesti lietuvių visuomenę 
atsiriboti nuo trijų lietuvių kal
ba išeinančių laikraščių, kurie 
spausdino ir spausdina Lietu
vos okupanto paduodamus 
šmeižtus prieš kun. L- Jankų, 
ir tuo talkininkauja okupantui 
niekinant ir šmeižiant laisvuo
sius lietuvius.

Balto Chicagos Apskrities 
VALDYBA

klausys nuo mūsų visų pastan
gų, — prisidėjimo darbu ir vi
sa kita galima parama. Visi 
kviečiami į šį žygį; šiame dar
be reikia visų talkos.

Visos mūsų rezoliucijos yra 
senatoriaus J. WiUiam Ful- 
bright ir kongresmano Tho- 
mas E. Morgan ir jų vadovau
jamų komisijų narių rankose. 
Paspauskime šį kartą kongres- 
maną Morgan per savo kong- 
resmanus. Parašykime kiekvie
nas maždaug šio turinio laišku
ti savo kongresmanui:

— The Honorabte (kongres
mano vardas ir pavardė), Hou- 
se Office Building, Washington 
25. D-C. My dear Representati-

ClftCAGOO BaWo apukrltte aurtKutenu tote m Baltu tetelv ktm. L. Jankum. lt k. | d. 
A. Butelio, N. Ooflilote, V. Stekus, J. Ollyv, antroje ei Ujo — lum. Br. F. GunckM, U. MarktetetS, ten, L. 
Jankus, kun. B. Sugintas, Valauskss, I. Daukus, toliau valdybų nariai, Balto bičiuliai. Nuotr. V. Račkausko.

Iš laišku
Nauji rūpesčiai

Pavasaris atnešė Lietuvos 
žmonėms naujų rūpesčių. Laiš
ke iš Rokiškio apylinkės rašo
ma:' ; *
\ “šiais metais Žmonės namuo- - 

se turės mažiau darbo. Suma
žino pasodybinius sklypus iki 

j , i., - 25 arų- Turėjo po 60 arų. Ko-doL te p^^vieaųinąkteju. jaX5”. ’ 
goslavišfcais dinarais, kurių 85 • .
procentai buę grąžinami Jugos- . Vištos pagal "grafiką" 
davijai kaip ilgalaikė paskola. . < Kitame laiške rašoma, kad 
Doleriais bus sumokėta 20, mil.r - net ir vištų Raičius apribotas, 
per.trejis. pietus Tai esąs pir^< « v^ali’t^tsfc laikyti tik pagal

gu už juos tereikia mokėti
cn. Bet daiktus kurių kaina
cn. ji pasirenka taip , pat tris, <«r.
jeigu užrašyta, kad 3 kaina yra IK JUGOSLAVIJA

Amerika ir Jugoslavija ba- 
landžio 28 pasirašė sutartį dėl 
500,000 tonų kviečių už 64 mil.

99 cn.
Moterys eina mieliau į tas 

krautuves, kurios gražiai deko
ruotos- Tai pastebėjęs George 
Washington Jenkins takus au
tomobiliam pastatyti atskyrė, 
vieną nuo kito ne baltom lini
jom, bet palmių vazonais ir ki
tokiom gėlėm, krautuvės ^prie
kį išklojo baltu manmru ir t. ’ _ l_ __ _
t. Ir iš 19 maisto krautuvių su n- doleriais. 
3 milijonų apyvarta jo preky
ba išauko iki 98 su 215 mili- 
jonų doL apyvarta

Kaip ji paskirsto savo dolerį?
Jei yra jau viduje, tai išsi- 

■Pagal Saturday F.vening Post" ^ma dolerį ir jį taip paskirsto:
12J900 asmenų anketas tipinga ’ ~~ "
moteris, kuri, vyksta apsipirkti 
taip atrodo:

— Ji yra 35 metų, turi du 
vaikus ir pasiima juos į krau
tuvę. Jos vyras uždirba apie 
6000 metam. Ji važiuoja į 
krautuvę porą mylių, prava
žiuodama pro kitus “supermar
ketus”, kuriuose nepatinka jai 
patarnavimas. Ji neturi sąrašo, 
ką reikės pirkti. Ji pirks pagal

svarų. Paukštienos suvartoji
mas pakilo nuo 22 svarų iki

atima". Kas ta ‘grafika^ sunku 
pasakyti.

Nusivežė kluoną
Iš vienkiemio žmogus skun

džiasi: “Mūsų tik gyvenamas 
namas. Kovo mėnesyje atvyko

Čius iš įpakavimo.

Iki ji išsirenka krautuvėje, 
kas reikia, išeina apie 30 minu
čių. Daugiau kaip pusę to lai
ko ji praleidžia prie mėsos ga
minių. Daiktus, kurie atsieina 
po 10 cn., ji pasirenka tris, jei-

ve: As you know, more than 
forty House Concurrent Reso- 
lutions, concerning the Baltic 
States, are pending before the 
House Committee headed by 
Rep. Thomas E- Morgan. I 
adopted before you adjourn 
this summer. Please write a 
letter to Rep. Morgan, urging 
him to schedule hearings on 
the aforesaid legislation with- 
out forther delay. I also ask 
you kindly to make some 
remarka on the House floor, 
stressing the importance of 
this cry-for-liberty legislation. 
The U.S. Congress should pass 
this pending legislation which 
officially calls on the Presi- 
dent to place America on re- 
cord on the side of freedom. 
I hope to hear from you soon 
regarding the above. Thank 
you. Sincerely. ^Parašas; var
das. pavardė, pilnas adresas).

Tai tik pavyzdys. Kiekvie
nas, kuris tik rašys, raginamas 
tai pasakyti savo žodžiais.

mėsai 21.2 cn., vaistam, dar
žovėm 18.2, cigaretės, popie
riniai rankšluosčiai ir kt. ne- 
maisto dalykai 17.7, kepiniam 
104, alui 9.4, pieno gaminiam 
7.3, kiaušiniam 4.9.

Sako, amerikiečiai esą dide
li mėsėdžiai: 1948 vienam as
meniui per metus teko 149 sva
rai, o 1962 jau pakilo iki 163

svarų iki 9.
— Amerikos vartotojai nu

perka apie trečdalį viso pašau- 1 vežė mūsų kluoną. Gaila, bet 
lio pagaminamų gerybių. Savo kluonas — tai ne vaikas. Tiek 
pajamų vieną dolerį jie išlei- to... Linų nešėjam, neleidžia- 
džia maždaug tokia proporci- ma, nors moku ir verpti ir aus- 
ja: ' ti. Paršelių turime, jų leidžia-

maistui 212.43., butas, jo 'ma laikyti kiek nori, bet kiek 
draudimas, baldai. 3353, drabu- . jų gali laikyti, kad nėra kuo 
žiam, avalynei 10.63, susisieki
mui 13-88, sveikatai, pramo- karvei gali žolelės bet kur pa
gal 1^-45, kitiem reikalam 0,38. pešti”..,

šerti. Kiaulė tai ne karvė. Mat,

VILNIAUS MIESTO ISTORIJOS BRUOŽAI IKI XVR| A. PABAIGOS
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tai kalba komunistiniai kraštai. 
Tačiau jų taikos samprata — 
tai gitarinis pavergimas ir 
taurinimas užgrobtų kraštų.

Tikrosios taikos kelias 
vienas — paties Dangaus
rodytas ir kelius kartus žmo-

nu*

nu-

1917

Mūsų kovų ir veiklos dvasia
Visatos, žmonijos ir ktekvte- nai žemiškos priežastk

ringas ir kantrus daugiau negu 
žmogaus protas gali tai supras
ti. Tas pats Viešpats karta yra 
teisingas. Kate nebūdamas vi
sagaliu, yisafinanriu, meile, 
Dievas nebūtų Dievas, taip Jo

vienam sąmoningam žmogui 
turi vis labiau, rūpėti, kokia 
šiandien yra žmonija. Gerai da-

be, apeliuodami į žmonijos są-

Jį būti ir teisingu. Dievas ne-

gerus darbus, o palikęs neatly
gintus bloguosius. Atskirų as
menų darbai vieni atlyginami 
šiame gyvenime, kiti amžiny
bėje. Gi bendri tautų ar kito
kių bendruomenių darbai atly
ginami žemiškame gyvenime.

Tautos ir valstybės mini žyg
darbius ir laimėjimus, stropiai 
nutylėdamos klaidas ir nusikal
timus- Kiek kartų atsitiko pra
eityje ir mūsų laikais, kad ne
galėdami savo nusikaitimo pa
slėpti kurios nors tautos žmo
nės kėsinasi kaltę kitiems pri
mesti Tokiu būdu negalima iš
siteisinti ir savo kaltes išpirk
ti pas Dievą. Senovėje prana
šai pasakydavo, o dabar ir pa
tiems reikia suprasti, kad už 
daugelį dalykų Dievas viešai 
baudžia ar atlygina, kad pamo
kytų kaltuosius ir įspėtų būsi
mas kaitas.

Nereikia smulkiai priminti 
ką šiandien kenčia didelė 
krikščionijos dalis, jos tarpe vi

kianti užuojautas ir pagalbos, 
turime tačiau pagalvoti, kokia 
šiandien ta žmonija. Jeigu žmo
nija nemąstys k* negyvens Die
vo ir žmogaus meilės ir teisy
bės dėsniais, į ką tada apeliuo
si ir ko tikėsies? Laukti ar ne
tikėti tautų ginkluoti konflik
tai iki šiol mūsų tautai ir tė
vynei ne ką davė. Per juos iš 
didelės ir gailingos valstybės 
likome viena iš mažųjų šalių 
ir tautų. Dievo nepaisanti vie
ša žmonijos opinija tyli, maty
dama mūsų ir kitų senų tautų

Kiek daug dar trūksta žmo
nijos protams ir širdims, kad 
ji visur elgtųsi tik teisingai ir

tikslui skiria ypatingu būdu

Ir mes, lietuviai, ne vien pa
maldieji, bet kiekvienas kuris 
tikime Dievą ir trokštame ma
tyti dadgiau Jo palaimos mūsų 
Lietuvai, sau patiems ir visai

13 Fatimoj. Ypatingai yra į- 
sidėmėtmas tas faktas, kad tuo 
laiku, kai Marija kalbėjo apie 
komunizmo grėsmę pasauliui, 
Rusijoj dar nebuvo komunisti
nės valdžios. Apie bet kokį ko- 
munzimo pavojų ir apie Rusi
jos atsivertimą tada dar nie
kas negalėjo net svajoti.

Marija tada kalbėjo: “Žmo
nės turi daryti atgailą ir atlik
ti savo kasdienines pareigas... 
Jei tai bus įvykdyta, o aš pra
šau, Rusija atsivers ir pasaulis 
sulauks tarkos, o jei žmonės ir 
toliau įžeidinės Viešpatį, komu
nizmas išsiplės visame pasau
lyje ...”

Marijos žodžiai tapo realybe. 
Komunizmo grėsmė šiandien 
beldžiasi į viso pasaulio tautų 
duris. Dabar tik lieka laukti 
Rusijos atsivertimo. Bet ar tai 
įvyks? Tai nuo mūsų pačių pri
klauso. ,

Svarstant ir giliau įsisąmoni
nant į Marijos pasakytus žo
džius, atrodo, kad šiandien pa
saulis nieko nėra taip skubiai 
reikalingas, kaip maldos ir at
gailos, kad tuo būdu būtų įgy
vendinti Marijos prašymai, ku
rių dar nevykdo didelė žmo
nijos dalis, žmogus pats vie
nas, nežiūrint ką jis bedary
tų, yra bejėgis palengvinti ko
munizmo pavergtų tautų kan
čias, grąžinti pasauliui taiką ir 
išsigelbėti jį iš savo rankomis

pagaminto ginklo, skirto sunai
kinti žmonijos kultūrą, civiliza
ciją ir patį žmogų.

Kristus yra tikrasis Taikos 
Karalius ir į jį turi būti nu
kreiptos žmonijos akys. Bet, 
kad grįžtų žmonijai taika, yra 
tik viena sąlyga: žmogus turi 
pasikeisti savo dvasioje ir pa
klusti Dievo įsakymams ir Jo 
valiai- Jei to nesuprasime, iš 
dabarties nelaimių neišgelbės 
žmonijos nei turtingųjų auksas 
nei didžių politikų iškilmingos 
kalbos- Žmonijos viltis yra at
skirų asmenų ir ištisų tautų su
tartiniam grįžime prie Dievo.

Gal kas paklaus, ar yra pras
mės .daryti atgailą? Kas netiki, 
tam neturi prasmės nei malda 
nei atgaila, tam neturi pras
mės nei patsai gyvenimas. Ti-

DR P. LEVUO

kintis žmogus žino, kad Mari
jos žodžiai Fatimoje yra ne 
veltui pasakyti. Jie pasakyti,, 
kad būtų atstatytas tarp Dievo 
žmonijos nutraukė ir dėl to 
dabar matome pasaulyje chao
są.

Senajame Testamente skai
tome, kad žydų tautai esant 
nelaisvėje Viešpats kalbėjo 
pranašui Jeremijui: “Jeremijau, 
nesimelsk ir neprašyk manęs 
malonės, aš tavęs neišklausy
siu iki tavo tauta nedarys at
gailos”.

Lietuvių tauta šiandien yra 
didesniame varge, negu žydai 
buvo Babilono nelaisvėje. Ir 
šiandien Viešpats lygiai taip 
mums kalba, kaip kalbėjo Jera-

mijui: nelaiminsiu jūsų darbo 
vaisių, kol jūsų tauta nedarys 
atgailos.

Gegužės 13 yra Maldos ir At
gailos diena už Lietuvos laisvę 
ir nusidėjėlių atsivertimą.

Mieli lietuviai, mes turime

vis igiliau pagalvoti ir įsisąmo
ninti Marijos žodžių reikšmę, 
ryšium su komunizmo žiauru
mais ir mūsų tautos nelemtimi 
ir nuoširdžiai pasiryžti vykdy
ti Marijos prašymus, apreikš
tus Fatimoje.

Mąstydami apie savo tautą,

laikais atskira tauta savųitįd- 
mo jau nesprendžia. Visų tau
tų likimas vis daugiau ir dau
giau priklauso visos žmonijos 
sprendimui. Net dėl šios gry-

bais Į visos Bažnyčios bendrą

Vpteisingumo, kad savyje ir

taus gyvenančius, bet-Kris-

tatltąs. Visą gegužį, būt ypatin-

Švebčiausią Mariją, būti užta-

Mąriją, kuri dėl žmonių klaidų

Naujas pirmininkas 
KADA ŽMONES LIETUVOJE PARODE SUSIDO

MĖJIMO DARBU KOLCHOZE?

Tiesa balandžio 9 paskelbė 
“apybraižą”, kurtoje iškyla kol- 
chozininkų gyvenimo ir rūpes
čių vaizdai. Joje skaitome:

ZBSMA pasitaikė šlapia. Pra
ėjo Nauji metai Ne tik kad 
nešalo, o atvirkščiai — saulu
tė taip pradėjo šildyti, jog at
rodė, kad grįžta vėl atgal- 
Žmonės, įpratę, tad per žie
mos šventes poškėtų tvoros, 
kad eglės linktų nuo sniego, 
dabar braidė po purvą, peikda
mi tokį nelemtą orą.

Antron savattta po Naujų 
metų per ftrifadtatafcus buvo 
paleisti Biria* viafoma iualrink* 
ti j 
naujas pimttitinlus.

Žmonių prisirinko artipilnė 
salė- Jau B pradžių matėsi, tad 
nieko gero nebus. Kai kurte 
vyrai dar buvo neiksipagirioję 
po sekmadienio ir šnekėjo vis
ką, tik ne apie tai, tas reika
linga tokiu teUmingu ir atsa
kingu kai už apdeg
to raudona staltiese stato sėdi

ir nelaimių verkė mūsų Šiluvo
je, kuri per nekaltus vaikelius 
šaukė žmoniją atgailon 
ir Fatimoje.

Trokštame, kad mūsų tau
ta galėtų kuo greičiau įsijung
ti į laisvų tautų šeimą, laukia
me pagalbos iš kitų tautų,
savomis maldomis ir atgaila 
jungkimės dabar kartu su vi
sais geros valios krikščionimis, 
kad susitaikytų su Dievu visi 
žmonės, kad risi išmoktų spręs
ti h* tvarkyti savo reikalus Die
vo ir žmogaus meilės, teisybės 
šviesoje.

Vyskupas V. Brizgys

pati rajono valdžia. Veltui Jiez
no rajono vykdomojo komite
to pirmininkas gyrė kandida
tą, kuris Čia pat tarp jų sėdė
jo — stipraus sudėjimo, gal 
kokių trisdešimties metų, niū
raus veido vyrą; esąs jis žem
dirbys, totas pat, kaip ir jie, 
todėl suprastus jų reikalus, tu
rįs patyrimą darbe, dirbęs pir
mininko pavaduotoju ir Lt. 
Žmonės nenorėjo klausyti nei 
kas jis, nei iš kur jis-

Užvis labiau šūkavo buvęs 
apylinkės pirmininkas Barštys 
su Morkūnu, vištų fermos ve
dėju, nes jie, mat, daugiausia 
nusimanė politikoje. Bet, anot 
žmonių, Barštys ne labai nusi
vokiąs raštuose. Girdi, kai 
grįždavęs iš banko su kvitais 
už mokesčius, liepdavęs išsi
rinkti, kur kieno, nes neper- 
skaitydavęs. Tačiau jam žodžio 
■kišenėje nereikia ieškoti. “Da
bar, — šaukė jis, — ne tie 
laikai, kad prievarta rajonas į- 
kištų pirmininką!”.

Rajono atstovai šluostėsi 
prakaitą: šitaip ko gero, ir iš

SILUVOS MARIJA. Iž vitražo lietuvių pranciškonų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne. Dailininkas V. K. Jonynas.

Mėlynosios Armijos atsišaukimas
Miela? Lietuvi! Tragiška da

bartinė ‘ pasaulio ir Lietuvių 
tautos padėtis ir daugelio Val
stybių išėjimas su visa turima 
žemiška jėga į vieša kovą 
prieš tikinčiuosius, prieš tautų 
ir žmogaus sąžinės laisvę turi 
sustiprinti mūsų širdyse ryštą 
kovoti prieš bedievybės klaidų 
plėtimąsi visame pasaulyje.

Kai Kristus kankinamas Mas
kvoje, mes Jo dejavimus girdi
me Paryžiuje, — sako Prancū
zijos Mokslo Akademijos narys 
Frančois Mouriac.

Paryžius girdi Jo dejavimus, 
bet ar girdi Jo dejavimus New 
Yorkas, Chicaga, Bostonas, Wa- 
shingtonas, ar girdi Jo deja
vimus likųsis laisvas pasaulis, 
ar girdi Jo dejavimus visi lais
vieji žmonės, — į tai gali at
sakyti tik kiekvienas individua
liai.

Gegužės 13 yra švenčiamą 
artimiausi šiai dienai sekma
dienį kaip Maldos Atgailos die
na už Lietuvos laisvę ir nusi
dėjėlių atsivertimą.

Tą dieną ir visą gegužės 
mėnesį maloniai prašau visus 
lietuvius melsti dangiškąjį Tė
vą, kad pasaulis išgirstų Kris
taus dejavimus, kad grąžintų 
žemei tikrąjį žmogų, o žmoni
jai taisingą taiką ir Lietuvai 
laisvę.

Kartu maloniai prašau švęs
ti Maldos Atgailos dieną savo 
parapijoje, praktikuoti pirmuo
sius mėnesių šeštadienius ir 
pasiaukoti švenčiausiai Jėzaus 
ir Nekalčiausiai Marijos šir
džiai, kad tuo atsilygintume už 
padarytus įžeidimus.

Kun. Alb. Kontautas 
Mėlynosios Armijos Lietuviu 

Sąjūdžio Dvasios Vadas

BALSUOJAME UŽ TAUTINĘ GYVYBĘ
Daug tikrai gražių ir gilių 

minčių pareikšta mūsų spaudo
je artėjančių L. Bendruomenės 
Tarybos rinkimų reikalu. Po 
Darbininko Nr. 32 pateikto tu
riningo vedamojo ir Vytauto 
Volerto nuoširdaus ‘ ‘Lengva, 
bet svarbi pareiga” straipsnio, 
regis, jau nebėra ko daugiau 
betarti. Tenka laukti jautrio
sios lietuvių išeivijos dalies tin
kamo atsakymo į tuos gražius 
broliško solidarumo kvietimus. 
Straipsnių ir atsišaukimų auto
riai, kaip ir pati dabartinė L- 
B-nės vadovybė, to atsakymo ti
kisi ir laukia.

Tebūnie dar leista prabilti į 
šio laikraščio skaitytojus pora 
klausimų; keistų galbūt, klausi
mų...

1. Ar mums rūpi 
likimas išeivijoje?

Kitaip tariant, ar 
visvien, kaip stipri 
mūsų kartoje ir po
nančiose kartose? Kiekvienas 
sąmoningas lietuvis pagalvos: 
“■koks klausimas; aišku, man 
ir kitam panašiai rūpi!” Tai

lietuvybės

mums ne 
lietuvybė 
mūsųatei-

jau būtų gerai Tačiau ar visa
da stengiamės susisiekti ir pa
sidalinti savo rūpestingumu su 
kitais tautiečiais, netgi ir arti
mais kaimynais? Deja, ne visa
da.

2. Ar mum rūpi, kad tauti
nės gyvybės reikalai būty tvir
tai, vieningai ir sklandžiai tvar
komi? Čia jau galima tikėtis 
nors ir teigiamų, bet nelabai 
vieningų atsakymų. Mat, esa
me nemaža mūsų tarpe brolių- 
sesių, tikrai gerų lietuvių, ku- - 
riems savo miesto ir savos pa
rapijos lietuviškos organizaci
jos jau pakankamai gerai atsto
vavo jiems ir gynė jų reika
lus, kiek išgalėjo, gynė atgimu
sios Lietuvos reikalus ir jai pa
dėjo, tačiau šiuo metu tos or
ganizacijos silpsta ir savo atei
ties nemato. Kai po visą pa
saulį pasklidusi naujausia lie
tuvių emigracija rado vienin
telį būdą lietuvybei išlaikyti, 
ugdyti ir stiprinti, sudarydama 
visų pasaulio kraštų lietuviškų
jų bendruomenių sąjungą, ku-

( nukelta į 4 psl.)

viso kolūkis liks be pirminin
ko!

Taip pasiginčijo visą dieną- 
Kai atėjo pavakarė, žmonės nu
balsavo prieš, ir mašinėlė, ly
dima pašaipių žvilgsnių, išdū
mė.

— Och, ir sunkūs čia žmo
nės! — atsiduso vienas ins-

vieną gyventoją ir netrukus 
parsivežė savo žmonelę su 
naujagimiu-

Kiekvieną rytą, dar vos pra- 
brėškus, su zootechnike, fer
mų vedėju Zyku, brigadininkais 
eidavo jis į fermą, kurios sto
gas iš tolo švietė ant kalvelės. 
Jie eidavo, lydimi pašaipių

traktorius, — tikri priešginos.
Vyras, kuriam tai buvo sa

koma, tylėjo. Jis galvojo, gal 
būt, ir gerai, kad taip išėjo. 
Tačiau užgauta jo ambicija ne
davė ramybės. Keista, kitur 
žmonės abejingai išrenka de
šimt pirmininkų, o čia kažkaip 
kitaip. Kas žino, gal jie iš tik
rųjų svarsto, kaip gyventi to
liau .

Po trejeto dienų ta pati ma
šinėlė vėl sustojo prie mokyk
los. Vėl viskas prasidėjo iš 
naujo. Tik šį kaitą kandida
tas nėjo į susirinkimą' Jis be
velijo stovėti, parimęs ant lan
go mokytojų kambary, kol iš
sispręs jo likimas.

Taip Darsūnišky atsirado 
naujas pirmininkas. Jis buvo vi
siška priešingybė MeHūūnui. 
Anas buvo linksmas, smagus, 
mėgęs kompaniją, niekada ne- 
prateisdavęs progos pašnekinti 
jaunesnę moterėlę. 0 šis — 
niūraus veido, susiraukęs, į 
žmogę žiūrįs iš padilbų, įtaria
mai. Gal būt, todėl, kad jo šir
dį spaudė rūpesčiai, kurių tiek 
daug tas linksmuolis Boleslo
vas paliko. Naujasis pirminin
kas nusisamdė kambarėlį pas

žvilgsnių pro užuolaidas: '‘Va, 
musę pirmininkas eina kelti 
už kojų gyvulininkystės!"

Nepraėjus nė savaitei, fer
moje apsiveršiavo žaloji. Fer
mos vedėjas Pranas Zykąs su 
užuojauta žiūrėjo į ką tik at
siradusį veršelį ir galvojo, kaip 
ne laiku jis atsirado: pašaro ir 
taip nėra, o čia dar nauja bė
da.

Pirmininkas dar nemiegojo- 
Jis sėdėjo apsiblausęs užstalėj, 
matyt, mąstydamas apie savo 
liūdnus reikalus-

— Atleiskit, pirmininke, kad 
taip vėlai, — ėmė atsiprašinė
ti Zykąs, — Matau — žiburys, 
sakau, gal ■ nemiega. Pirminin
ke, karvė apsiveršiavo.

Pirmininkas, atrodo, vos ne
pašoko iš džiaugsmo. Yra gi 
pasauly gerų žmonių, kurie pa
tys ateina pas tave, kai būna 
labai sunku!

O žmogus, apžvelgęs jo kuk
lią mantą, tęsė:

— Tai štai aš galvoju, gal, 
sakau, atvežti ta proga kiek 
mėsytės. Kol čia kas, kol alga, 
o visgi pragyvenimas... Ver
šis neblogas.

Pirmininkas sukluso. Saitai

padėkojęs, jis atsisakė, ir žmo
gus suglumęs išėjo-

Po poros dienų, kai pavaka
re Mankevičius ėjo kaimo gat
ve, jis vėl susitiko fermos ve
dėją. Zykąs nešėsi ant kupros 
šiaudų glėbį. Pamatęs pirmi
ninką, susigūžė. Jie jau buvo 
beapsilenkią, kai pirmininkui 
pasirodė, jog kažkas balta cap- 
si nuo fermos vedėjo kelnių.

— Palauk, Zykai, — pasivi
jo jį pirmininkas ir praskleidė 
šiaudus. Juose buvo įsuktas 
pieno bidonėlis.

— Iš kur neši?
— Sakiau, kad karvė apsi- 

veriavo, nešuosi krekeno šei
mynai, — ramiai atsakė žmo
gus-

Vytautas Mankevičius kitą 
dieną tuoj liepė šaukti susirin
kimą Jis pasipiktinęs išdėstė, 
kaip fermos vedėjas siūlė ver
šelį, kaip Zykąs* nešėsi pavog
tą pieną, ir pasiūlė nedelsiant 
atleisti vedėją iš pareigų.

Tačiau jo nuostabai, žmonės 
tik šypsojosi.

Ach, ir nevikrumas gi to Zy- 
ko, Vyrai juokėsi net iki aša
rų, pagalvoję, kaip ten buvo su 
tuo pienu. O atleisti dėl trijų 
ar penkių litrų iš darbo, čia 
jau pirmininkas užsišoka per 
toli! Atleisi, o kas dirbs? Kur 
rasi kitą tokį darbštuolį? Zy
kąs, būdamas fermos vedėju, 
pats dar ir karves melžia. O 
juk už dyką, po teisybei, žmo
gus dirba.

(Bus daugiau) SENI DaraOnHkio vartai.

i
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MARIJONA PETRAITIEN6, 75 metų, gyventi Maspethe, N. Y., kun. J.
Petraičio, MIC motina. Nuotr. P. Ąžuolo.

MES ŠVENTĖM MOTINOS DIENĄ

DIAGNOZE BROOKLYNO SCENOJE
Balandžio 25 Apreiškimo pa

rapijos salėje Brooklyno vai
dintojų trupė suvaidino Anato
lijaus Kairio 3 veiksmų kome
diją DIAGNOZĘ. Režisavo Vi
talis Žukauskas. Vaidiniman 
prisirinko pilna salė žmonių. 
Pastatymas padarė geresni Įs
pūdi, nei tikėtasi.

Veikalas lietuviškas, naujas, 
čia nematytas. Jo tematika — 
■lietuvybės išlaikymas šeimoje 
— gana suaštrinta. Duktė, pa
vargusi nuo visokių “lietuviš
kumų", baigusi kolegiją rengia
si ištekėti už amerikono Mr. 
Smith. Padėti išgelbsti visada 
praktiškas daktaras Kaunaitis, 
kuris tėvui nustatė * ‘tautinio 
pamišimo diagnozę’’ ir pakišo 
mintį — pirkti namus- Dukrai 
vietoj amerikiečio įpiršo lietu
vį šmaikštų 4‘seilsmaną". Taip 
surastas “happy ending". Liko 
nuskriaustas tik senbernis Jo
nas Budrys, kuris turi banke 
nemaža pinigų.

Norėdamas sukurti komedi
ją, autorius pagrindini perso
nažą — mokytoją Petrą Naujo
kaitį — labai sukarikatūrino ir 
pertempė. Toki vaidmenį su
vaidinti ir profesionalui būtu 
buvęs sunkus uždavinys. Vai
dino Tadas Alinskas, kuris sun
kiai dorojos su sunkiu vaidme
niu.

Koste Naujokaitienė Marija 
Žukauskienė) autoriaus sumany
ta irgi nespalvinga. Ji, tiesa, pa
svajoti mėgsta apie palmių ša
lis, bet tai tik svajonė- Labiau

i
ALĖ MATAITYTĖ į

LIETUVOS MOTINAI
’i

Palauk, motut! Dar nepalik gyvenimo šio juodo, | 
Gyvenimo paskendusio sūnų kraujuos: y
Greit sužydės: laukai, miškai ir sodai. <
Greit naujas žiedas žemej išbujos. f
Žinau! Baisi gėlą Tau spaudžia iškankintą širdį, į 
Ir akys merkiasi nuo rūpesčio naktų:
Neliūsk! Jei šiandien nieks Tavo verksmų negirdi, f
Jei nieks nemato Tavo skausmo sopulių. A

i
Išleidai tris sūnus į baisią naktį |
Ir savo virpančia ranka palaiminai visus, |
Manei: gyvybės jų tikrai turės pakakti,
Per jųjų kraują Lietuva atbus. 'įįį.

B
Palauk, motut, dar pakentėk šią dieną. >
Nors ji sunki, tamsi be žiburių ...
Greit eisime sutikti sūnų visi iš vieno
Ir parsinešim laisvę ant išvargintų pečių! ! !

I
Gauta iš Liteuvos specialiai Motinos dienai (Eli.) ’ 

j>

siai jai rūpi namai, duktė, vy
ras. Tai ir apsisprendžia jos 
veiklą. Duktė Birutė Naujokai- 
tytė (Vida Gintautaitė) auto
riaus išvesta saikingai aštri, ko
vojanti . už savo teises. Vida 
Gintautaitė vaidino taikliai ir 
įtikinančiai. Kiek sunkiau jai 
sekėsi gale su “meilės sceno
mis'’.

Jono Budrio (Stasys Vaškas) 
vaidmuo veikalui yra beveik ne
reikalingas. Jis įvestas, kad 
žmonės prajuokintų. Veikalo in- 
trygos beveik neliečia. Cha
rakteringą senbernį, išsiilgusį 
šeimos ir naiviai įtikėjusį Į ban
ko knygelę, St. Vaškys suvaidi
no gerai ir patraukliai.

Matas Jankus (Stasys Dėdi
nas), jaunas, čia mokslus bai
gęs prekybininkas, atstovauja 
jaunajai kartai. Lankstus ir 
šmaikštus amerikiniu stiliumi 
prekiaująs. Pradžiugino žiūro
vą ir St. Dėdino vaidyba, nors 
jis bene pirmą kartą užkopė į 
lietuviška sceną.

Augustinas Kaunaitis prakti
kas daktaras, visu komedijos 
mazgų atpainintojas. Vaidino 
pats režistorierius Vitalis Žu
kauskas- Vos jam scenoje pasi
rodžius. tuoj jautėsi, kad vaidi
na profesionalas aktorius. Vai
dino apgalvotai, nuosaikiai, nie
kur nepasimesdamas ir kitus 
aktorius ramstydamas.

Dekoracijos — Marijos Žu
kauskienės. Scenos paruošimo 
darbus atliko Petras Petraitis.

Neužmiršiu tų metų, kada 
mes ypatingu būdu pagerbėm 
mamytę. Kelias dienas prieš 
Motinos dieną tėvelis ir mes, 
vaikai, nutarėme, kad šiais me
tais turėsime mamai ypatingai 
atsidėkoti už jos kantrumą ir 
pasiaukojimą mums per išti
sus metus.

Tuojau po pusryčių tą die
ną išvedėm mamą į lauką pa
rodyti jai staigmenos; Motinos 
dienos proga išnuomuota auto
mobilį, kuriuo buvome nutarę 
ją pavėžint-

Dar nespėjus sulipti į maši
ną, tėtė pasiūlė pakeisti mūsų 
planą: vietoje važinėti be tiks
lo, būtų prasmingiau nuvežti 
mamą žuvauti. Jei jau reikės 
mokėti už mašiną ir benziną, 
tai nors žuvų prisigaudysime. 
Žuvauti dar paskatino faktas, 
kad tėtis neseniai gavo naują 
meškerę ir, štai, pasitaikė pui
ki proga ją išbandyti, žinoma, 
visi sutiko, kad mama galės 
nauja meškere žuvauti, jei no
rės. Bet mama nusprendė, kad 
jai bus maloniau žiūrėti, kaip 
tėtis žuvauja. Kad neišalktu- 
me, kol grįšime namo, ma
ma padarė užkandžių, nes dar 
buvo ilga iki vakaro ir šven
tiškų pietų.

Lipant į mašiną paaiškėjo, 
kad mes visi nesutilpsime, žu- 
vavimo įrankiai ir užkandžiai 
užėmė daug vietos. Po ilgos ty
los prabilo tėtis: “Važiuokite 
be manęs, — nesvarbu, kad 
aš jau tris metus niekur ne
važiavau ir kad turiu naują 
meškerę- Praleiskite smagiai 
dieną, aš padirbėsiu darže.

Tėvą namie palikti negalėjo
me jokiu būdu, nes vėliau tu
rėtume amžinai klausytis pasa
kojimo apie tą pasiaukojimą. 
Sesutės, Ona ir Marytė, siūlėsi 
pasilikti, jei to mama pagei
dautų. Bet mama liepė važiuoti, 
nes sveika pabūti grynam ore, 
be to, argi nesinori pasirodyti 
su naujom skrybėlaitėm. Mes 
su broliu būtumėm pasilikę, 
jei būtume mokėję pietūs virti-

Pagaliau visi nutarėm, kad 
namie pasiliks mama. Ji galės 
visą dieną viena ramiai pailsė
ti. Ir tėtis pastebėjo: oras at
rodė lyg truputį šaltokas — 
mama gali gauti slogą, ir ko
kia tada jai bus Motinos diena.

Spektaklis, prasidėjęs 7 vai., 
užsitęsė nepilnas tris valandas. 
Galėtų jis būti ir trumpesnis. 
Reikėtų dar patrumpinti galą, 
nes jis gana ištęstas-

Reikia pasidžiaugti, kad 
Brooklyno vaidintojų trupė vėl 
atsigaivino. Sunkus tai darbas 
— repetuoti ir pastatyti veika
lą, nes visi užsiėmę, jaunimas 
studijuoja. Reikia ir laiką su
derinti ir patalpas surasti. Bet 
kas šiais laikais lengvai pasi
daro?

Veikalą turėtų pamatyti ir 
kitos apylinkinės kolonijos. Su
prastinus dekoracijas arba jų 
visai atsisakius, jį gali bet kur 
nuvežti, nes vaidina tik šeši 
ašmenys. Žmonės mielai pažiū
rės ir pasijuoks. (j.) 

Nuotr. P. Ąžuolo

Be to, tėtis tęsė toliau: senes
niam žmogui reikia daug ra
mybės ir poilsio, ko mes, vai
kai, būdami jauni dar nesu
prantame. Jis, mat, dar pripra
tęs prie triukšmo, bet mamą 
nori nuo to apsaugoti.

Prie ežero praleidome dieną 
puikiai. Tėvelis sugavo tokias 
gražias žuvis, ir mes buvome 
tikri, jog mama nebūtų tokių 
sugavusi net ir su tėtės nau
ja meškere. Brolis ir aš taip 
pat žuvavome, mergaitės susi
rado sau draugių, ir taip pra
ėjo greitai laikas.

Namo grįžom gana vėlokai. 
Mama, lyg žinodama, pietus dė
jo jau ant stalo. Susėdome ap
link didžiulį keptą kalakutą, o 
mama lakstė aplink stalą ir 
mum padavinėdavo įvairius -val
gius- Baigiantis pietums, tėtis, 
sukramtęs paskutinį kąsnį, lie
pė ir jai atsisėsti. “Aš patar
nausiu dabar’’, — pareiškė jis 
ir atnešė lėkštę riešutų užbaigt 
pietum-

Pavalgę dar ilgai dalinomės 
dienos įspūdžiais, o po to nu
sprendėm mamai suplaut i in
dus. Bet kai ji sakė, kad ji 
moka tai geriau pati padaryti, 
tai reikėjo klausyti mamos.

Jau buvo vėlu, kai ji užbai
gė. bet kai prieš einant gult ją 
pabučiavome labanakt, ji mum 
padėkojo už puikia dieną. Ir 
aš tikiu, kad jai buvo smagu, 
nes jos akyse blizgėjo dėkingu
mo ašaros. (R.Dg.)

balsuojami: už tautinę gyvybę
(atkelta iš 3 psl.)

riai vardas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, šviesesnieji A- 
merikos lietuvių senosios kar
tos vadai pritarė šiai minčiai 
ir jos vykdymą parėmė. Taip 
gimė Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruomenė, 
perimanti savo žinion tautinės 
gyvybės ugdymą ten. kur yra 
spragos ir netesėjimai senų or-

“KETURKOJIS UGNIAGESYS” -
“Tikras draugas — geras 

paukštis", sakydavo senovės 
romėnai. Tą patį mes galėtu
me pasakyti apie vaikų ir jau
nimo literatūrą. Tad su džiaugs
mu ir sutinkame neseniai pa
sirodžiusį tokį “retą paukšti" 
—D. Bindokienės knygutę vai
kams Keturkojį ugniagesį.

Autorė, kaip įprasta sakyti, 
jau “tremties produktas’’: trem
tyje baigusi mokslus ir savo 
literatūrinį talentą atskleidusi 
tremties Ateityje. Ten daž
niausia rašydavo noveles. De- 

ganizacijų veikloje, kur visa 
kultūrinė pažanga ir kūryba 
šaukiasi suderinto vadovavimo 
ir globos. Jei į šį reikalą mū
sų tautiečiai atsakys nuoširdžiu 
“taip", tai bus didelis žingsnis 
į mūsų išeivijos vienybę.

3. Iš tų dviejų klausimų 
brangiem tautiečiam išplaukia 
dar vienas, šiuo atveju pasku
tinis, klausimas: ar mums rū- 

biutinis kūrinėlis vaikams ge
rai nusisekęs: pagrindinis cha
rakteris simpatiškas, išvadinę 
idėja pozityvi, perėjimai iš si
tuacijos į situaciją švelnūs ir 
natūralūs.

Vaikams skiriamoje prozoje 
pradžia ir pabaiga yra vienos 
iš kritiškiausių vietų- Bindokie- 
nė šiose vietose nesuklumpa. 
Keturkojo ugniagesio pradžia 
intriguojanti (kiek primenanti 
V. Tamulaičio Svirplio muzi
kanto keliones), pabaiga išra
dinga, liudijanti vyriausio vei-

pi, kad Dėdės Šamo šalyje gy
veną lietuviai savo vienybe ir 
organizuotumu nebūtų atsilikę 
nuo Kanadoj, Pietų Amerikos, 
Australijos ir kitų laisvojo pa
saulio kraštų lietuvių, susijun
gusių į tų kraštų Lietuvių Ben
druomenes ir per jas įsijungu
sių į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę? Suprantama, didelė 
dauguma atsakys “taip”. Tuo 
pačiu bus aiškiai pasisakyta, 
kaip svarbi ir brangi mums Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
kurioje beveik savaime aiški 
pirmaujanti JAV Liet. B-nės 
vieta.

Tokį vieningą taip pasisaky
mą duosime, jei gausiai ir vie
ningai dalyvausime gegužės 9 
ir 10 rinkimuose- Tad iki pasi- 
matvmo prie L. B-nės urnų!

V.Č.

Bendruomenės rinkimų idėji
nė prasmė

Bendruomenės idėja gyvy
biškai svarbi, nes tai organi
zuotas priešinimasis linkmei, 
vedančiai į išnykimą svetimuo
se. Bendruomeninė kova yra 
kova už tautinę gyvybę. Sitai 
kovai reikia mūsų visų. Bet ne
visi nori tai suprasti. Todėl 
bendruomenės idėjai reikia 
apaštalauti, kaip yra apaštalau
jama ir kiekvienai kitai dide
lei idėjai.

Stasys Bandukes 
III Tarybos Pirmininkas

VAIKAMS
kėjo dvasinio pasikeitimo tik
rumą. Jei ‘Keturkojį ugniage
sį’ lygintume su kitos jaunos 
autorės Nijolės Jankutės nese
niai pasirodžiusia simpatinga 
knygute ‘Žebriuko nuotykiai 
miške’, pamatytume tam tikrą 
plano panašumą: abu vyr. vei
kėjai gyvuliukai, abu pasiklys
ta ir turi nuotykių ir abu lai
mingai grįžta į savo namus. 
Tačiau šių kūrinėlių fabulos ve
da į skirtingus tikslus.

Jankutės Žebriukas, o kartu 
ir skaitytojas, iš klaidžiojimų 
grįžta turtingesnis patirtimi, 
Bindokienės ‘Taškiukas’ į ug
niagesių būstinę grįžta visai 
pasikeitęs: pabėgo bailys, grįžo 
herojus. Taškiuko išviršinis he- 
rojizmo aktas — nepažįstamos 
šeimos iš gaisro išgelbėjimas 
— išplaukia iš didesnio laimė
jimo: iš laimėjimo prieš patį 
save, prieš savo paties silpnu
mą ir bailumą. Toks laimėji
mas panašius nusiteikimus su
kels ir jaunajame skaitytojuje.

Visa Taškiuko nuotykių isto
rija liudija autorės laikią vaiz
duotę, vaikų psichologijos pa
žinimą ir literatūrinį talentą. 
Žinoma, žodynas nėra labai 
turtingas. Tai tremties ženklas. 
Tą trūkumą jaunesnieji rašyto
jai gali įveikti vienu keliu — 
skaitydama, labai daug skaity
dama, ir senuosius klasikus, ir 
prieškarinės bei pokarinės ra
šytojų kartos kūrinius.

Už vieną dalyką tai reiktų 
kiek papriekaištauti: knygutė
je per daug palikta sintaksės 
klaidų. Su kablelių vartojimu 
visai maišomasi. Jaunųjų rašy
tojų garbė nenukentėtų, jei jie 
savo rankraščius duotų peržiū
rėti lietuvių kalbos specialis
tams.

“Keturkojį ugniagesį’ iliust
ravo jauna dailininkė Zita So- 
deikienė. Dailininkė savo užda
vinį puikiai suprato ir išspren
dė- Amerikiečiai savo puošnius 
leidinius dažniausia perkrauna 
paveikslais- Tekstas, nustum
tas į antrą plotmę, dažnai tam
pa tarsi paveikslų komentaru. 
Čia gi paveikslas nevyrauja. 
Jis integruotas į pasakojimą, 
bet jam skirta antraeilė rolė.

Geru žodžiu reikia paminėti 
ir Lietuvių Dienų leidėją A. 
Skiriu, kurs knygutę gražiai 
išleido ir labai praktiškai įri
šo.

Pabaigoje norėtųsi ne tik pa
geidauti, bet tiesiog D. Bindo- 
kienę (o kartu ir N. Jankutę) 
paprašyti, kad nepaliktų vaikų 
literatūros lauko. Abiejų debiu
tai pasisekę. Tai turėtų būti 
paskatinimas ateičiai Vaikų li
teratūros kūrėjų mums visada 
trūko. O kas galėtų suabejoti 
kūrybos vaikams prasmingu
mu? Ir vargu kitas kuris rašy
tojas gali tikėtis ištikimesnės 
skaitytojų auditorijos už vaikų 
literatūros kūrėją.

Danutė Bindoki«nė-Braiytė, 
KETURKOJIS UGNIAGES YS. 
iliustravo Zita Sodeikienė. išlei
do Lietuvių Dienų leidykla. 
4364 Sunset Blvd.. Los Ange
les, Cahf.) J. Viekšnys
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Renkame Bendruomenes Tarybą
Ketvirtąją ALB Tarybą rink

sime gegužės 9-10- Bendruome
nė yra gyva visų mūsų bend
rom pastangom. Vargu, ar rei
kia priminti, kad kiekviena or
ganizuota veikla yra galima tik 
turint aktyvią, išradingą ir ne- 
pavargstan&ą vadovybę. Tai 
tinka apylinkės ir centriniams 
organams.

L.B. aktyvumą šio krašto 
lietuviškoje išeivijoje iššaukė 
reikalas jungti visas gyvąsias 
jėgas lietuvybei išlaikyti ir 
plėtoti. Savo dešimtmečio vei
kla įrodė, kad ne griauti ji atė
jo, o kurti, papildyti ir derinti 
išeivijos tautinės veiklos pas
tangų.

Didžion talkon šaukia mus 
L. Bendruomenė. Jos tą šauks
mą kiekvienas lietuvis turėtų 
išgirsti, suprasti ir talkon at
skubėti tiek medžiagine pa
rama, tiek moraliniu įsipareigo
jimu uoliai atlikti visas lietu
vio pareigas, kurios esamose 
sąlygose yra ypatingos, neretu 
atveju reikalaujančios pasiau
kojimo. Bendruomenės tikslai 
ir veiklos keliai jau yra visiem 
žinomi ir aiškūs. Reikia tik, 
kad darban įsijungtų ne tik kai 
kurie, bet visi, kas tik laiko 
save lietuviais.

Sėkmingesniam savo užda
vinių atlikimui L.B. savo sąran
goj turi tarybą, kurią rinksime

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Elizabeth, N. J. — Balan

džio 18 Gilanda Bartytė ir Ka
zys Matonis sukūrė lietuvišką 
šeimą. Jaunoji eilę metų 
sėkmingai vadovavo Elizabetho 
skaučių Palangos vietininkijai, 
o jaunasis taip pat gyvai reiš
kėsi skautų veikloje gyvenda
mas Worcester. Mass.

Gilanda Bartytė, Adelės ir 
Kazio Barčių duktė, yra baigu
si Jersey Gity Medical Center 
gailestingų seserų mokyklą ir 
pastaruoju metu dirbo Jersey 
City ligoninėje. Kazys Matonis 
yra baigęs elektros inžineriją 
Worcesterio Politechnikos Ins
titute.

Jaunuosius Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių bažnyčioje sujun
gė kun. Juozas Pragulbickas. 
Elizabetho skautų ir skaučių 
kapelionas, žiedų sumainymo 
metu, vargonininkui Vincui 
Vincui Mamaičiui palydint. Ju
lius Veblaitis smuiku išpildė 
Haydeno ir Gounodo kūrinius. 
Pamergių ir pabrolių būrelį su
darė Audronė Bartytė. Dai
nius Slodas, Audronė Senku
tė, Vitolis Bartys, Ramutė Lo- 
rienė, Algis Norkevičius, Gailė 
Vaičiūnaitė ir Vladas Gedmin- 
tas. Jų visų palydovė buvo Vi- 
tutė Kvedaraitė.

Pasibaigus jungtuvių apeigo
mis, lietuvių salėje įvyko vai
šės; dalyvavo virš 200 svečių. 
Maldą atkalbėjo prel. Mykolas 
Kėmėžis. Vaišėm vadovavo Al

K. DONELAIČIO 250 mėty gimimo sukakties minėjime Philadelphijoje buvo įstatyti leidiniai, surišti su po 
eto gyvenimu ir kūryba. Iš k. j d. EI. Mitalienė, S. Jurskyte-Gamble, O. Jurskienč, J. Ardy H. Savickas, 
G. Mačiūnienė, V. Mašalaitis. Nuotr. A. Gruzdienės.

ateinantį savaitgalį- Ji yra tar
pininkė -tarp gyvosios bendruo
menės ir jos vadovybės. Sesi
jų metu L.B. veiklos problemos 
tarybos narių išdiskutuojamos 
ir, jei priimtos, perduodamos 
vykdyti centro valdybai. Rei
kia pabrėžti, kad tarybos sesi
jų svarstymai praeityje visada 
buvo gilūs, nuosaikūs, bet kar
tu ir iešką naujų kelių bend
ruomenės ir lietuvybės klestė
jimui pagyvinti. Mūsų pačių 
parinkti kandidatai į sekančią 
tarybą yra pasiruošę ir pasiry
žę savo įnašu prisidėti prie L. 
B. veiklos pasisekimo.

Į tarybą išrinksime tuos, ku
riais labiausiai pasitikime. Re
tas kuris iš kandidatų ras rei
kalo viešai dėstyti savo pažiū
ras. Mūsų nuomonės šioje plot
mėje jau pakankamai išryškin
tos ir priešingumų beveik nė
ra.

Dalyvavimas rinkimuose yra 
kultūringo žmogaus privilegija 
ir garbės pareiga. Atlikime ją 
visi. Kas gavome paštu vokus 
su balsavimo lapais, nenumes- 
kime jų, o atžymėję sąraše 
tuos, kuriais pasitikime, nu- 
neškime rinkimų dienomis į 
nurodytą vietą arba pasiųski
me paštu. Kas negavome, gau
sime rinkimo būstinėj. Įrodyki- 
me. kad esame sąmoningi lie
tuvių tautos nariai. Gausiai mū- 

girdas Zenkus iš Worcesterio- 
Buvo gauta eilė sveikinimų ir 
dovanų — Seserijos vyriausios 
skautininkės Onos Zailskienės. 
paskautininko ir ponios Bru
žinskų ir k Jaunosios giminės 
iš Kauno prisiuntė linkėjimų 
su gintarų. Vaišių metu aidėjo 
lietuviškos dainos.

Malonu pastebėti, kad mūsų 
jaunimas sugeba sąmoningai 
kurti lietuviškas šeimas užsi
tikrindamas darnesnius tauti
niu atžvilgiu ateities pagrin
dus.

Sekančią dieną jaunieji iš
skrido Į Europą, kur K. Mato- 
niui dar liko 10 mėnesių tar
nybos kariuomenėje. Linkėtina 
jaunajai porai ir toliau nepa
miršti skautybės ir dirbti Lie
tuvos gėrovai. (kr.)

LB Tarybos rinkimai.Galima 
bus balsuoti gegužės 9. šešta
dienį, nuo 3 vai. popiet iki 6 
vai. vak., ir gegužės 10. sekma
dienį, nuo 7:30 vai. ryto iki 2 
vai. popiet- Balsavimo būstinė 
— lietuvių parapijos salė, Rip- 
lei PI. Balsavimai pravesti ko
mitetą sudaro Pr. Kudulis 
(telef. EL 3-0358), Pr. Damijo
naitis ir J- Grigaliūnas. (K.)

Elizabeth, N.J. išnuomuoja- 
mas suaugusiems butas iš 3 
kambarių su apšildymu antra
me aukšte. Skambinti po 5 vi. 
vakarais EL 4-4675- 

sų balsais paremti tarybon iš
rinktieji jausis labiau įpareigo
ti pasišvęsti L.B. ir lietuvybės 
viesesniai ateičiai. St. Dz-

KIEK BALSUOS?
Turint galvoj Jungtinėse 

Valstybėse gyvenančių lietuvių 
ir lietuvių kilmės amerikiečių 
apytikrį skaičių, matematiškai 
skaičiuojant, atrodo, balsuoto
jų maksimumas būtų idealus 
75 tūkstančiai. Kiek faktiškai 
dalyvaus balsavimuose, daug 
pareis nuo mūsų pačių pastan
gų. Jei vieni kitus pasiraginsi
me, vieni kitiems priminsime 
balsavimo reikalą, vietą ir lai
ką, jei suprasime, kad mūsų 
balsavimas visų pirmą yra mū
sų lietuviško solidarumo paro
dymas, galime laukti, kad atei
nantį šeštadienį ir sekmadienį 
bendruomenės balsavimo patal
pose bus tirštas judėjimas.

Jau “Darbininke’' buvo už
siminta. kad labai svarbu į 
balsavimo skatinimą įsijungti 
ir visų draugijų vadovybėms ir 
lietuviškų parapijų dvasiškijai. 
Labai gražu, kad parapijų va
dovai yra didžiadvasiškai leidę 
rinkimams naudoti parapijų 
patalpas. Jiems už tai pagarba 
ir padėka. Būtų didelis nesusi
pratimas—bendruomenės ir pa
rapijos išsiskyrimas. Natūralu, 
yra. kad tik gyva ir gerai orga
nizuota tautinė bendruomenė 
gali sudaryti patvaria atramą 
lietuviškajai parapijai- Yra di
delis nesusipratimas kai kurių 
mūsų liberalų šnairakiavimas 
į kunigų reiškimąsi bendruo
menėje. Tai nėra lietuviškas 
nusistatymas. Gražiausia padė
tis yra tose vietinėse lietuvių 
bendruomenėse, kur klebonas 
sykiu yra ir bendruomenės apy
linkės vadovybės narys ar 
net jos pirmininkas. Bet kol 
panašios padėties sulauksime 
Amerikos lietuvių bendruome
nėje. šiuo metu visų bendruo
menės veikėjų vieningas pra
šymas parapijų vadovams ir 
kunigams: ateikite balsuoti pa
tys ir atveskite balsuoti savo 
parapiečius- (v.)

Lietuvių bendruomenės or
ganizacija siekia suburti visus 
lietuvius lietuvybės išlaikymo 
reikalui. Lietuvybės išlaikymas 
yra svarbiausias LB uždavinys. 
Greta lietuvybės išlaikymo 
uždavinio. LB turi dar kitą 
svarbų tikslą — remti Lietu
vos laisvinimo ir lietuvių tau
tos gelbėjimo kovą.

Lietuvių bendruomenės orga
nų sudarymas yra didelės isto
rinės reikšmės dalykas.

Didis darbas gali būti pada
rytas tik visų lietuvių bendra 
talka.

Prel. Jonas Balkūnas
—0—

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė yra mūsų tautinės sąmo
nės ir tautinės valios išraiška

ZENONAS NOMEIKA (k.), Jeronimas Kačinskas (v.) ir John Corley (d.).

JERONIMO KAČINSKO KŪRINIŲ KONCERTAS
Gegužės 9 d. 8:30 v.v. M.I T. 

(Mas sachuset ts Institute of 
Technology) Gresgės salėje 
Cambridge. Mass.. bus išpildo
mas Jeronimo Kačinsko kūri
nys ‘ ‘Transcendentinės išraiš
kos“. Diriguos M.IT. muzikos 
skyriaus direktorius John Cor
ley. Vargonų partiją atliks žy
mus vargonų solistas Zenonas 
Nomeika.
“Transcendendinės išraiškos“ 

turi penkias neilgas sujungtas 
dalis. Kūriays parašytas dide-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Pirmosios komunijos diena 

buvo gegužės 3. Prel- L. Men- 
delis aukojo 8:30 v. mišias per 
kurias vaikai priėmė komuni
ją. Po mišių mokyklos salėje 
vaikučiai ir parapijos kunigai 
nusifotografavo.

Balfo skyriaus susirinkimas 
buvo gegužės 3, sekmadienį, 4 
vai. popiet lietuvių svetainės 
antrame aukšte. Kalbėta apie 
ateities veiklą.

Jonas Gailevičius išrinktas 

organizaciniu pavidalu- Kada 
kalbame apie išeivių tautinę 
bendruomenę, kalbame apie sa
ve pačius. Kas ryžtasi laikytis 
nuošaliai nuo savo tautinės 
bendruomenės, tas nusikalsta 
pačiai tautai.

Dr. Juozas Girnius

Brockton, Mass.
L B. rinkimų reikalu

L.B. Brocktono apylinkė, rin
kimų komisija praneša savo 
apylinkės lietuviams, kad bal
savimas į L.B. tarybą įvyks š. 
m. gegužės m- 10 d. nuo 7:30 
m. ryto iki 5 vai. po p. para
pijos mokyklos svetainėje.

Visi Brccktono apylinkės lie
tuviai kviečiami atlikti savo pa
reiga — dalyvauti balsavime.

(M.i
Balfo vakarienė

Balfo 72 skyrius kviečia vi
sus į vakariene gegužės 9. šeš
tadienį. 6 vai. vak. Sandaros 
klube Meninę programa išpil
dys Bostono vyrų sekstetas 
vadovaujamas komp. Juliaus 
Gaidelio, ir Brocktono orkest
ras. Įėjimas Įskaitant ir vaka
rienę. tiktai 2.50 dol. Pelnas 
skiriamas Balfo šalpos reika
lam. Balfo Skyriaus valdybą su
daro pirm. E Bliudninkas. vi- 
cepirm. J. Ginčys, sekr. J. Ku
tinąs, ižd. VI. Eikinas. iB.i 

liam koncertiniam benui su 
daugeliu simfoninių pučiamųjų 
instrumentų, dideliais dinami
niais iškilimais ir orkestro 
spalvomis. Svarbiausia partija 
tame ansamblyje yra vargonai.

Kūrinio mintis išreiškia as
mens dvasinį ryšį su angamti- 
niu pasauliu. Žmogaus pasąmo
nė jaučia Aukščiausiojo Kūrė
jo ir kūrinio santykį ir sau pri
einamais jausmais ir mąstymu 
stengiasi išreikšti tą būseną.

Šia proga Kresges salėje pir-

Lietuvių Bendruomenės apylin
kės pirmininku.

Šeimų diena bus gegužės 10. 
Tą dieną per 8:30 v. mišias 
šeimos bendrai eis prie komu
nijos. Gegužės 9 atvažiuoja Tė
vas Augustinas Simanavičius , 
O.F.M., kuris klausys išpažin
čių.

Marijos garbei procesija bus 
gegužės 10, sekmadienį, 4 vi. 
popiet- Visi Baltimorės lietu
viai kviečiami kuo gausiau da
lyvauti procesijoje ir tuo būdu 
pareikšti savo meilę Marijai.

Katalikų labdaros vajus pra
sidėjo gegužės 3 ir baigsis ge
gužės 10. šv. Alfonso parapi
joje įgaliotas vyskupo vadovau
ti kun. A. Dranginis. Jis išsiun
tinėjo parapiečiams laiškus, ir 
kvietė prisidėti aukomis. Au
kas prašom atnešti į kleboniją 
arba atsiųsti paštu.

Maldininkų kelionę į Mr. St. 
Mary’s kolegija Emmitsburg, 
Maryland. rengia parapijos kle
bonas prel. L. Mendelis. Ten 
yra vienas iš seniausių Liurdų 
Amerikoje. Jei bus geras oras, 
prel. Mendelis ten aukos mi
šias. Po pietųų sustos šv. Juo
zapo kolegijoje, kur yra graži 
palaimintosios Motinos Eliza
beth Seton koplyčia. Tenai bus 
šventoji valanda. Autobusai iš
vyks nuo šv. Alfonso bažny
čios tuojau po mišių ir grįš į 
Baltimore 7 v.v. Bilietų gali
ma įsigyti klebonijoje. 

Happy Mcther’s Day

GI ET -(F ROSES :
F L O R I S T ;

956 Broadway Brooklyn 21. N. Y. -
Phone GLcnmorc 2-9274

mą kartą viešai pasirodys muzi
kas Zenonas Nomeika. Tiki
mės. kad ateityje jis turės pro
gos atlikti visą pilną rečitalį 
ir parodyti savo muzikinį pajė
gumą.

Koncerte bus grojama ir 
kitų kūrinių: Dvorak “Otelio“ 
overtiūra. John Barbiroli aran
žuota iš anglų šokių “An Eli- 
zabethan Suite”, Anthony Hol- 
borne “English Ayres and Dan- 
ces”. (b)

SKAUTŲ SUEIGA BOSTONE
Baltijos ir Žalgirio tuntų su

eiga balandžio 11 gražiai pra
ėjo. Sueigos metu buvo pašven
tinta Žalgirio tunto nauja vė
liava. šventinimo apeigas atli
ko tunto kapelionas kun. J. 
Klimas, o krikšto tėvais buvo 
Ona Mučinskienė ir prof. Ig
nas Končius. Dvi skautės, pen
ki skautai bei keliolika jaunes
niųjų skautų davė įžodžius. 
Energingas kun- V. Bitinas ta
rė gražų žodį šv. Jurgio šven
tės proga- Sueigoje dalyvavo 
ir Atlanto rajono naujoji va- 
deivė Ir. Treinienė. Meninę 
dalį išpildė iš Kennebunkport, 
Maine, lietuvių pranciškonų 
gimnazijos skautai. Jų choras, 
vadovaujamas tėvo B. Grauslio, 
O.F.M, padainavo nemaža gra
žių dainų ir pagrojo skudučiais 
kelis muzikos dalykėlius. Gim
nazijos mokiniai suvaidino 
trumpą komediją “Prie dan
gaus vartų”, režisuotą B. Ker- 
belienės. Pertraukų metu 
skambėjo bendra visų susirin
kimo dalyvių daina. Į sueigą su
sirinko nemažas būrys skautų 
tėvų ir bičiulių.

— Lietuvių Studentų Sąjun
gos centro valdybai rinkti kan
didatų sąrašų pristatymo lai
kas pratęsiamas iki š.m. gegu
žės 17- Kandidatų sąrašus Cent
ro Valdybai. Kontrolės Komisi
jai ir Garbės Teismui rinkti 
prašome siusti adresu: Arūnas 
L'drys. 12011 Mansfield, Det- 
roit. Mich.. 48227.

IŠ VISUR
Amerikos Balso lietuviškas 

skyrius nuo gegužės 3 padažni- 
no radijo transliacijas į Lietu
vą. Numatyta daugiau teikti ži
nių iš okupuotų Pabaltijo kraš
tų-

— Juozas Strazdas, 56 metų, 
nevedęs, balandžio 20 mirtinai 
suvažinėtas Los Angeles mies
to gatvėje. Palaidotas balan
džio 27 iš šv. Kazimiero baž
nyčios.

— Dvyliktasis Balto seimas 
bus New Yorke- Balfo direk- 
toriatas ir Centro Valdyba ga
lutinai nusprendė dvyliktąjį 
Balfo seimą šaukti spalio 17 
New Yorke. Programoje pra- 
matoma darbo posėdžiai, iškil
minga vakarienė Balfo dvide
šimties metų verkiai atžymėti, 
pamaldos ir užbaigiamieji nau
jo direktoriato posėdžiai. Ka
dangi pasaulinė paroda dar 
bus atidaryta, tai atstovai turi 
iš anksto pasirūpinti nakvy
nėmis. Kiekvienas Balfo sky
rius siunčia į seimą vieną ats
tovą nuo 25 narių arba jų da
lies.

— Clevelando lietuvių bend
ruomenė rengia lietuvių dieną 
spalio 11 Naujosios parapijos 
salėje. Kitas organizacijas pra
šome tą dieną nedaryti savo 
parengimų. Be to, pranešama 
II apylinkės narių žiniai, kad 
šios apylinkės įnašą 20 0 dol. 
Lietuvių Fondui to Fondo me-
tiniam susirinkime šiai apylin
kei atstovauti valdyba yra įga
liojusi LB. Centro Valdybos 
pirm. Joną Jasaitį.
— Prof. K- Pakšto paminklui 

statyti aukojo: VI. Žemaitis 
(Kanadoje)—20 dol.; kun. M. 
Daumantas, dr. A. Damušis, 
dr. B. ii- E. Paliokai- J.L- Gied
raitis, J. Šimkėnas, VI. Baraus
kas, K. Ražauskas, F. Olšauskai- 
tė, I. Skirgaudas, S. Staniškie- 
nė, P. Polteraitis ir V. čižaus- 
kas — visi po 5 dol. Senosios 
kartos lietuvis Jurgis Tamo
šauskas (Mt. Vernon, N. Y.), 
siųsdamas savo auką, rašo: 
“- . -gerbdamas jo nuveiktus 
darbus, noriu pagerbti prisidė
damas prie išleidimo knygos. 
Siunčiu mažą 5 dol. auką — 
prašau priimti.” Norintieji pri
sidėti prie paminklo statybos 
ir monografijos išleidimo, sa
vo auka prašome siųsti: Pakštas 
Fund. ‘c/ J. Mikaila, 16879 
Stoepel. Detroit, Mich. 48221.

— Linden, N.J. A-L.R.K. M- 
terų Sąjungos 53 kuopos va
karienė bus gegužės 17 d. 5 
vai. vak. Numatoma graži ir į- 
domi programa. Dainuos solis
tė Irena Stankūnaitė, akompa
nuos jos tėvelis J. Stankūnas. 
Taip pat dainuos moterų trio
— E. Kidžienė. E. Kidžiūtė ir 
E. Mackevičiūtė

Juozo Martinkonio įpėdi
niams. 1947 metais miręs Juo
zas Martinkonis yra palikęs ke
lis tūkstančius dolerių anksčiau 
Lazdijuose gyvenusiam kun. 
Juozui Marcukoniui. Broniui ir 
Vincui Marcukoniams. Mar- 
cukoniai arba apie juos žinan
tieji malonėkite atsiliepti ad
resu: Consulate General of Li- 
thuania. 41W. 82nd Street. 
New York. N.Y , 10024.
<♦> <« <♦> <

Maloni žinia Marijos mylėto
jams T. K. Bučmio, O.F.M. 
parašyta nauja knyga apie 
Mariją.

GEGUŽES 
MENUO

Knygoje yra 31 skaitymą- 
kiekvienai gegužės mėn die- ' 
nai. Turinyje išdėstomos tikė
jimo tiesos apie Mariją ir ;- 
vairios pamaldumo formos vi
siems suprantama kalba Kai
na $1.50.

Galima užsisakyti adresu

DARBININKAS
910 Willoughby Avcnue 
Brooklyn. N. Y 11221

> -3K- «• JK 3K 3K 3K <«£



PHILAOELPHUOJE Lietuvos vyčių 3-kuopa padovanojo Lietuvos tautinę vėliavą tv. Andriejaus bažnyčiai. 
Įteikimo iškilmėse balandžio 19 dalyvavo iš k. į d. kun. Al. Neverauskas, prel. L. Tulaba, kleb. kun. J. čepu- 
kaitis, C. Petronis, kuopos pirm. Al Ozalis, EI. šaulytė — centro valdybos picm. Nuotr. V. Gruzdžio.

REAL ESTATE

MASSAPEQUA-SEAFORD 
VVANTAGH

New — New — New 
Hi-Ranches 6 to 8 Rooms 

Baseniems Garage 
From $18.990

Ranches and Coloni&ls available

BRENNAN
Phone 516 CA 1-5500 

3900 Sunrise Highway 
Seaford, L. I.

SUKAKTIES KONCERTUI PRAĖJUS WEDDING

Hartford, Conn. — Balan
džio 25 lietuvių piliečių klubo 
salėje buvo dvigubas koncer
tas. Hartfordo lietuvių mišrus 
choras savo 15 metų sukak
čiai paminėti padainavo tryli
ka dainų, o Colchesterio Cent
rinės mokyklos pučiamųjų ins
trumentų orkestras, pasikeisda
mas su choru, pagrojo aštuo
nis dalykus, kurių pusė buvo? 
instrumentams muz. J. Petkai- 
čio pritaikytos lietuviškos me
lodijos. Grojo amerikiečiai: 5- 
6 skyriaus, 10-11 metų am
žiaus mokiniai. Viso jų buvo 
33- Darbas trukęs pusantrų

Mokyklos Vakaras

Philadelphijos LB šeštadieni
nė mokykla gegutės 10, sekma
dienį. rengia Motinos dienos 
minėjimą. Iš ryto 10:30 vai- 
bus pamaldos Šv Andriejaus 
bažnyčioje. Po pamaldų moki
niai parapijos salėje atliks ne
ilgą programą, po kuAos fėfųc 
komitetas pavaišins skaniais 
priešpiečiais. Philadelphijos ir 
apylinkių lieguviškoji visuome
nė maloniai kviečiama atsilan
kyti.

Kadangi tą pačią dieną bus 
LB Tarybos rinkimai ir salėje 
budės rinkimų komisijos atsto
vai, minėjimai! atsilankiusieji 
turės patogią progą atlikti sa
vo bendruomeninę pareigą.

Mokyklos Vedėja

RĘST HOMES

HEATHER RĘST HOME
Small private Ręst Home for 

elderly Ladies and Convalescents 
24 Hour Care

Near St. Patrick's Church 
Call 516 MO 6-8469

IDEAL HOME for elderly or re
ti red people. — Nurse on premises. 
Rc-asonable rates. State approved. 

MOUNTAIN VIEW 
CONVALESCENT HOME

R. F. D. Tivoli PL 6-5744

MOVERS

Day Phone Nigth Phone 
Mi.i.o-< "'6 CV. ress 8-8230

EMIL A. LANGF 
MO.u.u and STORAGc.

L<v al and Long Distance Movers 
‘Fnst o- i .*»no* "’o'-o 
731 Melrose Avė., Bronx 55. N. T.

"For th“ Best Movė" call CL 7-2521 
Roonrt-Camin Ce. Van Service — 
Movint Store'-'' servin«r all 5 Eo- 
ros and Long Island. From 1 piece 
to a complete home. Call us for rates
and free ėst imatės. Fast. reliable.
co’trteo”'’ I''^ East 93rd
Street. Brooklyn. N. Y.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje. todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes tolo pat nw»p«or»»ne ’—”i. 
nius. kailininius apsiaustus, šalikus 
tsloisi. Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karekulio. Aliaskos niomo. 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskuUnės valandos

CHeteea 2-1079 o CHeisea 2-0535

Atr5°LUM<T
RYGOS. KAILINIŲ SIUVĖJAI

15O'WE9T 28th STREET 
NEW YORK, N. Y.

Room 402

metų po* pusę pamokos ir po 
vieną repeticiją savaitėje.

Orkestras pagrojo šiuos 
Challehger March (H. Humel), 
Kalvelį (J. Petkaičio), Pajūriais 
pamariais (V. Kuprevičiaus). 
Ramuvėnų maršą (E. Gailevi- 
čiaus). Mikado (Sullivan), The 
Caissons Go Rolling Along 
(Ortone), Jūreivių maršą (VI. 
Paplausko) Mr. Boom Boom 
(didžiojo būgno partiją mušė 
Michael Reynolds). Pagrojo la
bai gražiai.

Choras padainavo Laisvės 
varpą (A. Vanagaičio), Anoj pu
sėj Nemunėlio (J. švedo). Ver
kia mergelė (J. šarkos), Po 
aukštus kalnus vaikščiojau (K 
V. Banaičio), Šiltas, gražus ru
denėlis (J. Gruodžio), Ko liū
di, putinėli (J. Naujalio), Dai
nininkų maršą (J- Gaidelio), Už 
jūrelių už marelių (J. -Bendo- 
riaus). Pasveikinimo chorą (V. 
Klovo), Mano tėviškė (J. Stan
kūnu Pasakyk,? me-gete (J. Ži
levičiaus), Kur giria žaliuoja 
(J. Guiavičiaus) ir Oi tu. Jone
li (J. Švedo). Visas dainas cho
ras padainavo puikiai! Pelnas 
bus panaudotas choristams 

: nuvykti įdaruų šventę New 
. Yprke; ’ < J. Bernotas

KEkiiEiiLJNKPORT, MAINE, iš lėktuvo, šiemet čia bus ste žymesni Įvykiai: gegužis 76-T7 sporto šventė 
ir gimnazijos koncertas, birželio 6 — abiturientų išleistuvės, birželio 26 — berniukų stovyklos pradžia ir va- 
savietės atidarymas, rugpiūčio 2 — metinis piknikas.

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA PRIE ATLANTO
GERIAUSIAI pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport. 
Maine. Pranciškonų prižiūrimi vasarnamiai priima atski
rus asmenis ir šeimas labai prieinamomis kainomis. Šie
met sezonas prasideda birželio 26 ir tęsis iki Darbo die
nos savaitgalio. t ——

DAUGELIO metų praktika parodė, kad tūkstančiai grįž
ta pailsėję ir atsigaivinę gražioje Maino gamtoje ir gai
vinančioje jūroje bei maudymosi baseine. Ir jūs galėtu
mėte būti jų tarpe.

STOVYKLA gražiajame Maine krašte, prie Atlanto, va- 
dnvauiant Tėvam< Pranciškonams, prasideda birželio 26 
ir baigsis liepos 31. Atvykti ir išvykti galima to sezono 
laiku bet kada.
BERNIUKAI priimami nuo 8 iki 15 metų.
STOVYKLOS vadovybė užtikrina kiekvienam fizinį, 
tautinį ir dvasini atsigaivinimą

Smulkesnių informacijų ir registracijos reikalu kreiptis:

Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine Tel. (207) 967 -2011

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y,

Telefonas: Vlrginia 3-3544

VILNONĖS medžiagos jūsų artimiesiems 
IMPORTUOTOS IR VIETINCS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams tr suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europa Užeikite ir įsitikinsite!

į SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
j 200 Orehsrd St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

Lenox Chalet — Modcm luxurious 
Ballrooms for a 11 occasions. accom- 
modate 73-1000. beautifully catered 
dinners and buffets for personalized 
vreddings. Moderate prices. com pie
tely air condiUcned. 254 E. 2nd St.. 
off East River Drive. Houston St. 
Exit. N. Y. C. — OR 3-1890.

CLEANERS

E Z WAY Automatic Dry Cleaning 
(coin op. > — 172 East 89th St.. W. 
of 3rd Avė. — S Pounds only $2.50 
pick-up & delivery service offe’red. 
Typical family load: 1 ladies suit. 2 
men’s sport coats. 3 svveaters, 2 pair 
slacks. 2 ladies blouses. 3 scarfs or 
1 pair wool gloves. — TR 6-9964 — 
Hours 8 AM to 9 PM.

RICHMOND CLEANERS

Free Pick-Up and Delviery Service. 
Expert wo:k on VVedding Gowns, 
Siip Covers - Laundry and Shirts. 
We opera te our own Plant. Formai 
VVear to Hire. — Mlchigan 1-0303. 

112-08 Liberty Avenue 
Richmond Hill. L. I.

ELECTRICIANS

C & V ELECTRIC LICENSED 
ELECTRICIANS

Residencial - Commercial 
Industrial VViring

JOHN MAKONEY — TW 9-8200

Houses
BOUGHT FOR CASH 

Estates
Over 1000 Homes for Sale 

No obligation - ■- Open 7 days
APEX REAL ESTATE

716 B’tvav. Brooklvn 
EV 8-3400 - 1 - 2 - 3

H. W. FEMALE

INSTRUCTORS-NLN 
accredited school of 100 students; 
300-bed JCAH accedited hospital. 
One instructor for operating room 
and emergency room, 2 instructors 
for nursing course including funda
mentais and niedical-surgical nurs
ing; M.S. degree preferred, B.S. ac- 
ceptable with background of experi- 
ence. Positions available Sept. 1, 
1964. Salary commensurate with 
expr. Apply Director of Nursing & 
School of Nursing, Union Hoapital, 
Highland at New Boston Road, Fall 
River, Massachusetts.

APART. FOR RENT

FLUSHING
To accommodate your World’s Fair 
visitors in clean rooms with cooking 
facilities. try a

KENNAN HOUSE
Near all transportation. Day. Week 
or Month. — Cut out and save. —

LE 9-4315

FLUSHING — Modern Furn. Apt. 
Itį blocks to VVorld’s Fair; near all 
transportation and shopping. Phone 
914 SW 3-4814 or write — Theresa 
Wing. 10 Pietro Drive, Yonkers. NY 

----- - Cut Out and Save —----

AUTO SERVICE

BU R K ES Foreign Car Service, Ine. 
707 E. 12th Street. New Yorx City. 
Tel. OR 7-9820. Specialistai Volks- 
’vagenam ir kt. užsienio mašinom. 
Europiečiai mechanikai su fabriko 
patyrimu. Atdara šeštadieniais. Dir- 
bara nuo 8 rv»o iki 6 vak. Burines 
patarnavimo dar^ekas nepralenkė!

IM PERI AL AUTO BODY Ine. Col- 
lision work, body & fender repairs. 
refinishing and repainting. color 
matehing. all tvpes of welding, 24 
hour tovring - Insurance anpraisals. 
guarant.«*ed work. Call NE 9-9077. 
96-14 Northern Blvd., CORONA- 
Quėens. *

RESTAURANTS

Stihiirban dining wilh a 
Continental flavor 
MARCPIERE

Your Hoxts:
Pet»r Corte • Marce Gardenghi 

Rle 110. MELVILLE, _.I.
CHipel 9-8221

If you are visit ing New York - - 
or just dining out - - treat yourself 
to the Best •-

REX RESTAURANT
Continental Food at its superb Best 

147 E. 60th Street, N. Y. C.
TE 8-9739 TE 8-2024

IBM m., goguBb < i*, m
J ............ ...—5-S—S-S..................... i --S-HSSSSSHHHHB

TOY WAN RESTAURANT

Chinese Cuisine at Its Best 
Cocklails served a s you likę them

Open Seven Days
194 Canal Street. New York City

CO 7-2221

Norite geros meniškos fotografijos —

AHtalia Restaurant Excellent Itali- 
an-American food. luncheons. din- 
ners. orders to take out. pizza, home 
catering for small parties, etc. Open 
7 days lacross from Mineola The- 
atrei Phone orders accepted. Call 
PI 6-8673 - 121 Mineola Blvd., Mi
neola. L. I.

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
Įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. 

' Tel. HYacint 7-4677

For Eetter VVedding and 
Week-End Dancing

TUržDO 8ALLROOM
Offer the Finest

Call Fred — RE 4-7335
210*E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

BAKERIES

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją! 

KVIETIMAS
LITAS INVESTING CORP, Ine.

Maloniai kviečia prisidėti prie bendrovės plėtimosi perkant LITAS 
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelningai Iki 
12'4 ir konservatyviai j trumpalaikes -užtjkrintas paskolas, pirmus 
ir antrus "mortgage”. namus ir 1.1. Proąai nasitaikius. nedidelė ka
pitalo dalis yra investuojama ir j Akcijų Biržą, šiuo metu vienos 
akcijos kaina — $10.00. Po birželio 30 d. ši kaina bus pakelta.

Visais akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 

arba
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. Tel. 325-0997 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9 - 4 vai.

LEFFERTS BAKERY
Savininkės Louise Weins asmeniš
koj priežiūroj kepyklos geriausios 
kokybės gaminiai patenkins visus, 
kurie yra pratę naudoti tik geriau
sią maistą — vedybų gimtadienių 
tortai, sviestainiai. 135-07 Lefferts 
Blvd, Ozone Park, Oueens, VI 3-9151

RA Y'S
ITALIAN BAKERY

45 Railroad Avė., Valley S.ream. 
L. I. — Fresh Bread and Rolls 
baked daily on our premises. Deli- 
veries made to homes and stores, 
schools and churches. CO 2-7610

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Ineome Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y. • Tel. VI 7-4477

LONG FRENCH BAKERS 
Patissier

Birthday and VVedding Cakes de- 
signed to your specifications. — 
1042 Madison Avė. betvveen 79th & 
80th Sts.. N.Y.C. Open Mon. thru 
Sat. to 6:30 PM.
BU 8-7880 BU 8-0798

URANE SAVINGS&LoanAssociation
į

Rengiatės linksmai šventei ar drau
gijos pobūviui? Užtikrinkite pasise
kimą užsakydami tortus pa9 JACK 
STROELLŠ BAKE SHOP, 3434 
E Tremont Avė.. Bronx, N. Y., tei. 
TY 2-1433. — Tortų, pyragų ir kitų 
kepsnių specialistai. Tenkiname jū
sų pageidavimus.

iiĮOiĮiiiiiUiii
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TOURS

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockvvell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41/2% INVESTMENT
ACCOUNTS

Corning to the World’s Fair or va- 
cationing in N.Y.C. For tours when 
tn N.Y.C. cėU L.T 1-2828. Crossroads 
Sightsėeing Corp. Escorted leeture 
tours via air conditioned buses, spe- 
cial consideration to religious groups 
and societies. Make your reserva- 
tions now! 1572 Broadvvay, N. Y.C.

DISPLAY

MT. MANRESA 
RETREAT
HOUSE

FIRST HOUSE OF 
RETREATS FOR 

AMERICAN 
LAYMEN 

Founded 1909
•

WEEKEND CLOSED RETREATS 
FOR LAYMEN 

CONDUCTEO BY THE 
JESUIT FATHERS

•
For Reservations: 
Call: SA 7-3844 
(A re a Gode 212) 

Write:
Mount Manresa Retreat House 

239 Fingerboard Road 
Staten Island, N. Y. 10305

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienaie 
9:00 ryto — 12.00 dienos Trečiadieniais uždaryta

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona tr pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6. N. Y
Telefonas STagg 2-5938

R E P U B L I C 
Liquor Store, Ine.

122 UNION AVĖ 8ROOKLYN H N .v
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager .
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon- 
teku mirtų - šventėms bei kitokioms progoms

į
JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAUS UQUOR STORE

t
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TAS
Pereitą' sefcmadtenį musų 

fušbolininkMn maloniai šypso
josi saulė ir laimė- Kniekerbo* 
ckerio taurės varžybų baigmė
je pre&niakas Spring Vafleyj®
SC nugalėtas netseui 
pasekme (5:1) (2:1). Tai vienas 
iš svarbiausių New Yorko lie
tuvių futbolininkų laimėjimų.

* 1951 metais laimėtos A Masės, 
o 1952 pirmosios lygos pirme
nybės. Du kartu laimėta New 
Yorko valstybės taurė. Dabar 
gi laimėta mėgėjų komandos 
skirta New Yorko Knickaix>- 
ckerio taurė.

Throggs Necko aikštė ir š| 
- kartą mūsiškiam buvo laimin
ga. Svarbioje kovoje LAK at
stovavo: Jankauskas; Vattkevi-

rytant M 
----- -a—m »*•

ffuar. Nav heavy veHtaff, sprioc 
Mntag. Chair 

39; tbam rubber

„ _ r iu. <» 7-nse
[MDlfl&NU m MAŽMENŲ PREKYBA
DIDAUS PASIRINKIMAS AŲPINIŲ

N. V. C

■ Andtatoi angliškos ir vtotiMB vttaos Miko tnedvflnto

• Mes padidinome savo patalpas kad galėtume geriat 
natamaut: kHw»tn»» vs-aSomr »»

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — | 
M8cų Jataiga taip pat sutvarko pramogines Ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/iduuBūitiddt' baugiausia patyrusiai! Kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine, Į
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • TeL Clrcle 5-7711 •

■mėza B, Daukša; Budreckas, 
Vainius, Musso, KHvečka, Vasi
liauskas (Žadvydas)

Pradžioje mūsiškių eilėse jau 
čiamas nervinsimas žaidimai 
nevyksta.. Priešininkas jau ve
da 1:0. Gerai, kad atletai ne
pasimeta. Energingas veržlaus 
kovotojo Budrecko žygis, lai
minti kova su Spring Valley gr

ridės, visits to exhibits, muitlttngiial 
guides. VI8TA Travel Service, Ine. 
437 5th Avė., N.Y. 17 NY MU 5-8726

1:1. Baudos aikštelėje Musso 
nepasiduoda apsuptas trijų

jų, krisdamas, kamuolį, pa
liečia ranka. Priteistą 11 m. 
'baudinį - Trampas užtikrintai 
paverčia įvarčiu.

Antrame kėlinyje LAK iš 
- karto parodo, kas aišktėje 

viešpatauja. Mūsų puolikai ir 
; net saugai be paliovos puola 

priešininko vartus. Iš neįmano
mos padėties paleistas Budrec- 
ko šūvis apgauna Spring Val-

Šminkas -vieną kartą pavojin
giau pasirodo prie mūsų var
tų* bet be šūvio į virpstą nieko

imas šūvis kelia pasekmę iki 
4:1, o Musso, nusitaikęs į kam
putį, baigia mūsų laimėjimą 
pasekme 5:1.

Geras teisėjas ir abiejų pu
sių korektiškas žaidimas davė

lygis buvo vidutiniškas, nes 
abi pusės, atrodė, jaudinosi. 
Mūsiškiai tik vėliau atsikratė 
savo nervų ir žaidė tinkamai.

Po tokio pasisekimo sunku 
hutų ką nors ir kritikuoti ar iš
kelti. Komanda taurę nusinešė 
pelnytai, nes iš visų komandų 
vedė protingiausią žaidimą. Pa
našaus laimėjimo iš mūsų fut
bolininkų laukėme ištisus 10 
metų. '

Mūsiškių pasisekimai taurės 
varžybose sukėlė didesnį susi
domėjimą lietuviškoje visuome
nėje. Dar prieš baigmines 
rungtynes Lietuvių Atletų Klu
bas gavo laišką iš veterano Ka-

riai su ar be baldų. Yra elekt
ros centro šildymas, gazas, šil
tas vanduo, virtuvė su šaldytu
vu ir kiti patogumai. Teirautis 
po 5 vai. vak. EV 6-0923. 
Broėklya 37, Wyckoff Avė. 73. 
Du blokai nuo Canarsie bne. 
stoties De Kalb.

Parduodamas 6 šeimų namas 
už labai , prieinamą kainą. 
Kreiptis: Ev 5-4394

suaugusių šeimai 5 kambarių 
butas antrame aukšte. Vieta

susisiekimas. Skambinti tetef.
' HI 1-9720

VVAGNER THEATER

Veda K. Marint
žurnalas Chess Life paskel

bė garsių pasaulio šachmati
ninkų įvertinimus (ratings) su 
išvestu vidurkiu 5 ir 25 me-

tas su 1961-63 metų vidur
kių. Abiejuose randame lietu
vių šachmatų veteraną Vladą 
Mikėną.

Žymiausiai įvertinti Petrosi- 
an (Sov.) ir Fischer (JAV) po 
2690, P. Keres 2670, Botvin- 
nik ir Geler po 2660.

“Škėma tops Motor City”, 
rašo tas pats žurnalas, pabrėž
damas Škėmos iškovotą per
galę be pralaimėjimų*.

Dr- T. BuHockas (lietuvių kil
mės Kalifornijos šachmatinin
kas) vadovavo South Central 
•Valley atvirom varžybom, Kali
fornijoje. . , , ,,

resp. p-bėse (Premier grupėj) 
lygiomis su Harrisonu ir Jor
danu.

Kanados atviros šachmatų p- 
bės įvyks rugp. 1-9 Scarbo- 
rough, Ontario. Jose, greičiau
sia, dalyvius Povilas Vaitonis 
iš Hamiono, Ontario, du kar
tu laimėjęs Kanados čenųšono 
vardą.

Massadiusatts —Connocticut, 
kasmetinės rungtynės, įvyku
sios gegužės 3, Bostone, baigė
si 15 y2-12!^ pirmųjų naudai.

•įkelti du lietuviai: Algis Makai- 
tis ir šių eilučių autorius. Abu 
laimėjo po tašką.

laimėjo Marshall klubo p-bes, 
N. Yorke, pasižymėdamas aš
triu žaidimu, rašo gegužės 3 d. 
N.Y. Times- Pateikiame trum
pą jo partiją su Greenwaldu. 
Lyman žaidė baliais-

1. e4d5 2. e:d Žf6 3.d4 Ž:d5

Padėka
Mūsų brangiam vyrui 

ir tėveliui
’A+A

VACIUI KAVALIAUSKUI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame: 
prel. P. Virmauskiui ir kun. J. 
Kūmui, suteikusiems paskutinį 
dvasinį patarnavimą; dr. Br. 
Mikoniui, sumaniai subūru
siam paskutinį L.T. D-jos na
rių pagarbos pareiškimą, tapiu
siam šiltą atsisveikinimo žodį

- ir rūpestingai tvarkiusiam ge
dėjimo bei laidojimo apeigas; 
dėkojame taip pat Bostono tei
sininkų draugijai, Bostono A. 
S. D. ir Vyties Korporacija 
draugovėm; Kubiliams, And
riuliams ir Griauzdams už be
tarpišką ir puoširdų atjautimą. 
Br- Utenas, velionio nuošir
džiam bičiuliui už “Paskutini 
sudie”; kun. dr. P. Dagiui, St. 
Santvarkų!, J. Sondai ir P. žič- 
kui, atsiliepusiems spaudoje;

Jackson Helghts — Reserve rooma 
now! Worlds Fair viritors also 
groups up to 20, 10 minutes from 
Fair. Froe parking, cooking facili- 
ties. Call or write (212) NE 9-2693 
A. B. 30-29 85th Street, Jaekson 
Heighta, New York.

Cut out and save thia Ad!

DANIEL O. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to 
estabiish the finest reputatfam for 
haneety, integrity and diUlgonce. — 
May we serve you‘: FREEPORT, 
211 S. Bayview Avė. (North-East 
corner Rose St. and Bayvieur Avė.) 

212 FR 8-0999

PARK CITY PRESS INC.

COMPLETE PLANT 
Photo Offset, Letter Press, Bindery 

Coior Brochures 
3460 Great Neek Road 

N. AmityviBe, L. L 
516 MY 1-2700

racijos organas, mmi M. Luckį, 4 <įĮ 5. Žc3 ^įe6 6. d5 Že5 t____
buv. Lietuvos rinktinės daiy-* 7; c5 2M7»4L f4 Žg6 9. h4 e6 Bronei ir^AntasnĖ Kalvaičiam, 
vį, žiniose iš Argentinos. Bue- *10. h52e7 1-1. d6 cxi6 12. C;d6 Veibasiams už nuoširdžią už-

* Žd5. Ii Ž:Ž ir juodieji pasi- ’ '
duoda, nes po e:2 13.Ve2 bal-

nos Aires turnyrą laimėjo Gar-

Rossetto 10, aštuntuoju — M-

uojautą, Paukštienei už pras
mingą dovaną —Kristaus pa-

vių.

čiunską, sužaidus! Anglijos ko

rio Merkio; jaudinančiai svei-

landžiu pabaigoj, laimėjo senie
ji Lietuvos meistrai: 1. Vladas 
Mikėnas 2-3. I- Vi^eimckis 
(abu Vdmaus) ir A. Česnaus
kas (Rungė).

jungiame ii*' kitiem lietuviam, 
kurie lankė vehonies palaikus, 
nuoširdžiai gedėjo ir .meldėsi.

tono Šachmatų klubo vardu, ~

nuoširdi lie- 
kaip kad a.a. 

mūsų vyrasir tėvelis gyveno 
ir tikėjo, Aukščiausiojo tikriau-

tent, laimėti baigmines rungty
nes. Mūsų atletai garbingo ve
terano neapvylė-

Mūsų fatboĮminfcam šiame 
sezone beliko tik vienenos pir
menybių rungtynės ateinantį

lo sezonas, o mūsiškiai ruošia-

tuanica birželio 27 Oeveian- 
de.

-Jauniai sekmadienį išplėšė 
lygiąsias iš stipraus Kollsman- 

' no 1:1. Deja, neapsieita be 
liūdno įvykio. Puolikas ši&ys, 
sunkiau susižeidęs turėjo būti 
nugabentas į hgomnę.

Mažučiai šeštadienį iš BW 
Gotschees gavo (ML

šų sekmadienį mūsų pirmo
ji komanda žaidžia paskuti- 
nias pirmenybių rungtynes. 
■Priešininku yra spartusis Kol- 
ping SC. nuo kurio pirmame 
rate gauta 1:5. Žiūrėsime, ,ar 
mūsišiaai atsigriebs. Rungty
nės 12:15 vaL ^Brennan Field, . 
Middle Viltage L.L

Jauniai 11 vai, žaidžia pas 
čekoslovakus Jeffersou partee, 
Manhattane.

$

su bavarais 3 vai. popiet. Met
ropolitan Ovai, Maspeth, U L

VOKIETAITIS
>DTOKATAS ; 

41-40 74th Street 
JacksnnHeig^ N. Y 

’ Tek* NEwton 9^620

-=g CANCEi. Ofc CHANGE 
CaH LO 3-7291

ALFTO SALES

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

AMMBKEVKHS
LAIKRODININKAS

VI 7-2573

1963 models Mt ever. DtosUcaUy 
režabed. Ftor wl**»tai at ū*ed cars, 
every car soid wttb guarantoe.
' CAVALLO- KAPPLER, INC.
494S RoėsęriK Woodside 77, 
N.Y. tol. HfSSjSOO (Bliss SL Sta- 
tton IRT SutfĮtoy)

B0WLING

L CANARISE '-^ERMINAL LANES 
^kftemeoo Btarting 25< gar game, 
Šaturday afteniocu—iOf per game. 
Now making League reservations 
Summer and Fall. Snack Bar. Call 
for reservations CL 7-9883. 8813 
Foster Avė., Brooklyn, just 1 block 
from Remsen.

2 TEEN-AGE 
NIGHT CLUBS 

by the 
WHITE BRICK INN 

PLAINVIEW —GE 3-4288 
W. HEMPSTEAO — IV 3-2994

Both Open Fri. - Sat. 7:30 PM to 12 
FOOD —SOFT DRtNKS ONLY

Confratemity and Sųuire affairs 
Make your reservations for 

exclusive group ūse of indoor pool 
Established since 1961

FUNERAL KOMES

ŠERIO MONUMENTAL WORKS
Mf rs. A Sales — Established 1937 

Monuments for -all cemeteries. Buy 
(firect from Mfr. and save! Display 
and Piant on Premises. All work 
guaranteed. — 319 Baretto SL Bronx, 
N. Y. TeL DA 8-2223; after 5 PM. 
phone 516 PR 5-6030.

O*Shea Funeral Home under the di- 
rection and ownership of

Mr. CHARLES J. O’SHEA Jr.
Families wffl ^predate the moder
ato funeral cost, būt a dignified su- 
perior funeral Service gfrdng solace 
and comfort to those in_grief. — 2515 
North Jerusalem Rd., East Meadow,
L. L — TA 6-1010.

GLENN R. COOK

Syosset Funeral Home 
Distinguisbed Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels ta all bo- 
roughs, 2 blocks north at CathoHc 
Church. 28 DeVine SL, Syosset, U.

(916) WA 1-1372

CANCRO FUNERAL HOME8, 
Ine.

371© WMto Plains Rd., Braut 
Dignified and Economical 

Funeral Service
Chapete avaiMbie ta all Bėros 

Kl 7-6464

UNIONDALE 
FUNERAL HOME

Michael Orlando, Funeral Director.
A personahzed, dignified Service 

Facilities available everywhere 
599 Jerusalem Avė, Uniendole, Lt.

IV 1-0173

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCH ALLER&WEBER
TreCtedieatara — ’2 nl. dtenoo. 
Penktadieni, gegužta 8 d. — iki 
TraCladienio, gegužta 13, 1964 

Pirma kart* Brooklyne!
"ANDRE UND URSU LA” 

VatdiM:
EHsabcth Muller — Ivan Dėsny - 
Walter Clemena Ina Peter* — Ma
ria von Taanady — Ulrich Bettac 

PlKdln* fihna:

Ekonomistas Jučus AU06NAS 
a) padeda Invectovfmg Fandg 
Mtum pirkti, b) sudaro planus 
jaunesnfem Įmonėm stotemati- 
nUU taupyti ir ateičiai kapitalus

papildomų pajamų gauti.
109 Warvrtck SL, B klyn, N. T.

AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 
Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairjausies mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite/

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6
Ntw York*

Adrijoje — »•» Stsimuay 8L — AS 4-3210 — DE 5-1194

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntini draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dali 

Ucensed by V/O Vneahposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI —> PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

GAV6JA8 NIEKO NEMOKA -------
Ylsuaoe mfisų skyriuose JUs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
motorilkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. JQs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraičių rąžykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

e NEW YORK 3, N-Y. — 39 - 2nd Avenue ...............  AL 4-5456
e NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street .............. CH
o BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .............. EV
o BROOKLYN 7, N.Y, — 600 Sutter Avenue ................ Dl
e ATHOL, Mase. — 61 ML Pleasant Street--------- ------CH
o BOSTON 18, Mase. — 271 Shawmut Avenue
• BO. BOSTON 27, Mase. 327 West Broadway 
o BU f FALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ..
e CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-6966 U
e CHICAGO 8, IN___3212 8o. Halstead Street ............... WA 5-2737
o CLEVELANO 13, Ohlo — 904 Llterary Road ............ TO 1-1068
o DETROIT, Mfch. — 730 Michigan Avenue ..................  VI 1-5455
e GRAND RAPIOS, Micb. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-22^6
o HAMTRANCK, Mich-----,11333 Jos. Campau ............... TO 7-1575
e HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030,246 0215
e IRVINGTON 11, N J. — 762 Springfield Avė............... ES 2-4685
o YOUNG8TOWN 3, Ohlo — 21 Flfth Avenue ..............  Rl 3-0440
C YONKERS, N.Y. ■— 555 Nepperhan Avė. ..............   GR 6-2781
o LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
e LAKEWOOD, NJ. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
e NEWARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue ----------- Bl 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446 į
• PATERUON 1, kJ. — 99 Mam Street .......................... MU 4-4619
e P A SS Al C, NJ. — 176 MarKet Street............................  Grt 2-6JJ7
o PHILAOELPrilA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO 5-5832 I
e PITTSBUKGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ hU vc/50 i
o SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ...... FJ 6-15/1 |
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................    PL 6-6766 I
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street -----------  SW 8-2863 I

3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai Žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

113-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
Mskyrus ieėtodtentus, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

Važiuoti BMT ilHpant E5ssex Street, keltis elevatorium j

Atsineškite Šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas. ,

TOTE HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

|S>K JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
TsL IMrgtats 6-9919

kale vestvvbm, buwrinkimam ir kitiem pobūviam
Ė*MtJs g»B tilpti 100 dalyviu

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave^ Wbodhavan 21, N. Y. • Tai. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

140 Grand Street, BrooHyn II, N. Y. e Tai. STegg 2-4329 
kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
PrHtato 1 namu* HetuvMkus skilandžius Ir sūrius

— We take aD ordsrs special prtce for Weddlngs and Parties —- 
Hons^Made Botogns



NAUJIENOS,

' Lietuviškas kryžius pasauli
nėje parodoje pastatytas gegu
žės 2, šeštadienį, dalyvaujant 
lietuvių komiteto nariams- Beli
ko papuošti pagrindas — žemė 
aplink kryžių. Kryžius yra tarp 
Kodako ir Vatikano paviljonų, 
prie Meditacijos sodelio.

Lojalumo parade gegužės 2 
dalyvavo nemaža lietuvių gru
pė, daugiausiai Maironio šešta
dieninės mokyklos mokiniai ir 
skautai. Trys lietuvaitės, tauti
niais drabužiais pasipuošusios, 
su vėliava dalyvavo Europos pa
vergtų tautų grupėje. Pasiges
ta daugiau dalyvių ir žymesnių
jų veikėjų.

Motinos Dienos minėjimą 
rengia moksleivių ateitininkų 
Marijos Pečkauskaitės kuopa 
drauge su katalikių moterų tal
ka, šį sekmadienį, gegužės 10, 
tuoj po gegužinių pamaldų (3 
vai. 30) Apreiškimo parapijos 
salėje. Programą atlieka jauni
mas. Tai dienai pritaikintą pa
skaitą skaitys stud. Salvinija 
Gedvilaitė, moksleiviai at-kai 
suvaidins M. Ramonienės “Gė
lės Mamytei”. Veikalėlis paįvai
rintas dainom ir baletu, kurį 
pašoks jauna ateitininkė Rita 
Cepulytė. Be to. Šeštadieninės 
mokyklos tautinių šokių gru
pė, vadovaujant mok- J. Matu
laitienei, pašoks kelis šokius, o 
mok. T. Dzikienės kanklinin
kių grupė paskambins ir padai
nuos liet, liaudies daineles- Sce
nos papuošimu rūpinasi vyres
nieji moksl. ateitininkai. Visas 
New Yorko lietuviškas jauni
mas nuoširdžiai kviečiams da
lyvauti minėjime su savo drau
gais ir tėveliais. Ypatingai kvie
čiame visas mamytes, tėtes, ir

ELENA KULBER (k.) Moterų Vienybės pirmininkė, ir Lionė Juodyte, ku
ri dainuos Moterų Vienybes koncerte geguže* 17,

MOTERŲ VIENYBĖ — LHfnianian-American Women's Society — 

įsteigta 1934 New Yorke labdarybės, kultūras ir draugiškumo 
platinimui ir Laisvosios Lietuvos idealų bei tradicijų išlaikymui, 
maloniai kviečia visus dalyvauti

JUBILIEJAUS BANKETE ir ŠOKIUOSE 
sekmadienį, gegužes 17

6 vai. vak. 
HOTEL GRANADA

Ashland Place A Lafayette Ave^ Brooklyn, N.Y. (priešais Academy of Music) 
Banketu bus prisiminta 30 metų sukaktis

Bilietus $U> asmeniui (įskaitant kokteilius ir Door Prize) prašome užsisakyti iki gegu
žės 9 pas nares arba biznio įstaigose pas Andružį (VI 4477), Garšvą, Ginkų, Jokūbaitį, 
Misūną ir Shalins.

Įėjimas tiktai šokiams $2.00 — Gros Joe Thomąs orkestras

Programą išpildys LIONĖ JODIS-Jodytė, akompanuos Aleksas Mrozinskas
HELEN V. KULBER. Moterų Vienybės pirmininkė

REGINA BUDRIENt, garbės pirmininkė
PAULINA SIMENIENS, vakaro vedėja

Rsdskdjs GL 5-7281
Admtfuriradja ......... «... GL 2-2923
Spaustuvė ..................... GL 2-6916
Vienuolynas ................... GI. 5-7068

seneles. Įėjimas visiems laisvas. 
Prašome atvykti punktualiai. (©J

Kun. Vytauto Pikturnos 25 
metų kunigystės jubiliejus bus 
birželio 14. Iškilmingos pamal
dos 11 vai. Angelų Karalienės 
parapijos 'bažnyčioje. Pagerbi
mo pietūs 2 vai. Maspetho pa
rapijos salėje. Pietus ruošia 
parapiečiai, vadovaujami kleb. 
kun. J. Aleksiūno.

Maironio šeštadieninė mo
kykla gegužės 9 (šeštadienį) 12 
vai. minės motinos dieną. Bus 
trumna paskaita ir meninė da
lis. Mokyklos mokiniai, suvai
dins vieno paveikslo vaizdeli. 
“Motulę surado”, padeklamuos 
ir padainuos. Mokinių tėvelius, 
o ypač mamytes, prašom daly
vauti-

New Yorko lietuvi y vyry 
choro koncertas bus gegužės 
24, sekmadienį, 6 v.v. Frank- 
lin K. Lane aukšt. mokyklos sa
lėje. Vieta privažiuojama B.M. 
T. Jamaica linijos traukinių. 
Išlipti Elderts Lane stoty- Bi
lietai į koncertą gaunami: Laet. 
Atletų klube, 1322 Halsey St., 
J.-Andriušio Haven Realty, 87- 
09 Jamaica Avė., Ginkų krautu
vėje. L.A.P. Spaudos Kioske, 
280 Union Avė. Brooklyn, N. 
Y. Tel. EV 4-9672 arba VI 6-8 
529. pas choro narius ir kon
certo dieną prie įėjimo j salę. 
Bilietų kainos: 1, 2 ir 3 dol.

Atitaisome. Paskutiniame 
Darbininko numeryje, R. Mai
nelytės ‘ ‘Atostogos tolimuose 
rytuose” įsibrovė korektūros 
klaida: Tailandas turi 28 mili
jonus gyventąją (ne 2 mil.), 
Bangkoke gyvena apie 1 mili
jonai (ne 22,000).

NEW YORKO vyro choras repetuoja. Choro koncertas bus gegužis 24. Nuotr. P. Ąžuolo.

Kur ir kada balsuosime New Yorke ir jo apylinkėse
Little FaUs, Lodo, Prospeęt 
Park, Hawthorne, Glenn Rock, 
Fairlawn, Maywood, Garfield, 
River Edge etc.) — Geg. 9 Pi
liečių klube, nuo 2 iki p.p. 
Šv. Kazimiero liet parapijos 
salė, Patersone — geg. 10 nuo 
8 iki 5 p.p.

Oueens, N.Y- — 34-21 80th 
St.. 2 aukštas, Jackson Heights 
N.Y- geguž. 10 nuo 2 p;p. 
iki 10 p.p.

White PWns, N.Y. r— Katali
kų parapijos salė, White Plains, 
N.Y. geguž. 10 nuo 11 iki 4 
p.p.

New Jersey ir New Yorko 
bendruomenės apygar d o s e 
apylinkių rinkimų komisijos su 
balsavimo urnomis ir kandida
tų sąrašais lauks balsuotojų:

Bushwick Avė- — 910 Wil- 
oughby Avė, Bro oklyn, N. Y. 
(Darbininkas), gegužės 9 d. nuo 
11 iki 1 p.p.
—Cypross Hill — 9417 Jamai
ca Avė, Woodhaven, N. Y. ge- 
guž. 9 nuo 12 iki 8 p.p., ge- 
guž. 10 nuo 10 iki 6 p.p-

Elizabeth, N J. — 217 Rip- 
ley PI., Lietuvių parapijos sa
lė, Elizabeth, N.J- geguž. 9 nuo 
3 iki 6 p.p., geguž. 10 nuo 9 
iki 2 p.p.

Great Neck, N.Y. — Gaisri
ninkų salė, gegužės 10 nuo 12 
iki 6 p.p.

Jersey, Cityr NJ. (Bayonne, 
Hoboken, Weehawken ir kt.)— 
Grand and Manning Avė., Lie
tuvių parapijos salė, Jersey Ci
ty, geguž. 10 nuo 12 iki 10 p.p.

Kearny-Harrison, N-J.8 6 Da- 
vis Avė., Kearny, (Katalikų

Baleto šokėjai V. Karosaitė 
ir J. Puodžiūnas — jauni, bet 
jau plačiai pasireiškę meninin
kai — atvyksta iš Kalifornijos 
į New Yorką ir atliks pagrin
dinę programos dalį baleto ir 
kanklių muzikos vakare gegu
žės 17, sekmadienį, švabų salė
je, 474 Knickerbocker Avė, 
Ridgewoode- Lietuvių liaudies 
dainas skambins jaun. kankli
ninkės, vad. T. Dzikienės. Va
karo pradžia 6 v.v. Po progra
mos bus šokiai. Vakarą rengia 
A.L.B. New Yorko apygardos 
valdyba.

Padėka
Marijos Nekalto Prasidėji

mo Putnamo seselių auklėtinių 
ansamblis lietuviškų dainų ir 
tautinių šokių pynėje, vaizduo
jančioje senoviškas vestuves, 
turėjo gero pasisekimo balan
džio 25 d. Newarko lietuvių 
parapijos salėje ir sekančią die
ną Brooklyno Apreiškimo lietu
vių parapijas salėje. Pasiseki
mą lėmė vispusiškas visų bend
radarbiavimas. Dėl to seselės
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WUIAH ĮMUKĘ
DRAGŪNAS

centro mažoji salė) gegužės 10 
nuo 12 iki 6 p.p.

Linden, N.J. (Clark, Colonia, 
Metuchen, Plainfield, Rhaway, 
Rosselle, Woodbrigde ir kt) — 
340 MitcheH Avė., Linden, Lie
tuvių laisvės salėje geguž. 9 
nuo 12 iki 3 p.p., geguž- 10 
nuo 2 iki 6 p.p.

Manhattan-Bronx — Aušros 
Vartų liet, parapijos salė, 570 
Broome St., New York City, 
N.Y. geguž. 10 nuo 10 iki 6 
PP.

Maspeth, N.Y. Lietuvių para
pijos salė, Maspeth, N.Y. ge
guž. 10 nuo 12 iki 6 p.p-

Newark, N J. — 207 Adpms 
Str./Newark, šv. Trejybės liet, 
parapijos salė, gegužės 9 nuo 
4 iki 7 pjp.,*^!fužės 10 nuo 
9 iki 4 p.p. >

New York ftir Ridgewood, 

N. Y. — Apreiškimo parapjios 
salė, Brooklyn, N.Y. geguž. 
9 nuo 10 iki \ p.p. 

nuo 10 iki 4 p.p.'
Paterson, NJ. E. 

Paterson, Englewood,

geg. 10

and W.
Clifton,

LIETUVI8KOS VESTUVES Brouktyter MMteJę Balamttlo 28. ftautr. P. Ąžuolo.

su savo auklėtinėmis reiškia 
nuoširdžią pateką pirmiausia 
minėtų parapijų klebonam: — 
prel. Ig. Ketatikd ir kun- N.
Pakaknui už suteiktas patalas, 
kunigams P. Totoraifiiii, J. 
Pakalniškiui ir A Ra&auskui 
už parengimo puoselėjimą, Ne- 
warko Vyčių kuopai, ir Brook
lyno — New Yorko Seselių 
Rėmėjų valdytai už parengimo 
globojimą ir visiems prisiėju
siems savo darbu ir aukomis 
prie parengimo pasisekimo.

Nepaprastą padėtą ryškia
me prel. tg. Kelmeliui ir kun. 
P. Totoraičiui už specialios ko-

Šiluvos koplyčiai įrengti V. 
Cepulionis per kun- J. Klimą 
paaukojo 300 dolerių.

Kęstutis Girnius, filosofijos 
dr. J. Girniaus sūnus, gavo pil
ną Harvardo universiteto sti
pendiją. Nuo rudens studijavo, 
filosofiją.

Novana j šv. Dvasią pradeda
ma gegužės 8 d. 7:30 vai. vak. 
šv. Petro parapijos bažnyčioje. 
Šios pamaldos bus drauge su 
gegužinėm pamaldom.

šv. Petro parapijos vaikę 
pirmoji komunija bus gegužės 
9 d. 8 vai- ryto. Sekančią die-

Rinkimų patalpoje iš komi- ną jie visi dalyvaus 
sijos gavę kandidatų sąrašą 
pasirenkame iš jo ne daugiau 
kaip 12 kandidatų (mažiau gali
ma) ir juos pažymėję 'kryžiuku, 
brūkšniuku ar rutuliuku, sąra
šą sulenkę, metame į balsų ur
ną. Kaip matote, mūsų tauti
nio solidarumo pareiškimas yra 
labai paprastas. Tereikia turėt

mo, kurio apskritai lietuviams 
netrūksta.

lektos Newarko lietuvių bažny
čioje pravedimą aric J. Matu
laičio namų statytai. Dėkojam 
mūsų nuoširdiems bičtuiiams,
prtemusieins mergaites ir sese
les nakvynei ir už surengtas 
vaišes.

Iš Nevarke įvykuso paren
gimo visas pelnas skiriamas 
ark. J. Matulaičio namų staty
bai, o iš Brooklyno parengimo 
gautas pelnas eis Putnamo lie
tuvių jaunimo stovyklos kūri
muisi.

Su dėkingumu ir malda,

Marijos Sęaorys

<1MOS_

Paminklas m. Laimonui pa
šventintas balandžio 26. Ryte 
10 vai buvo mišios už jo sielą 
Tuoj po mišių visi nuvyko j N- 
Kalvarijos kapines. Kun. Alber
tas Kontaktas pašventino pa
minklą ir tarė trumpą žodį. At- 
ęitininkų vardu kalbėjo dr. P. 
Kaladė. Susirinkusiem padėko
jo sūnus Romas Leimonas, A- 
merikos kariuomenės kapito
nas, ir pakvietė į savo motinos 
namus kavutei. Dalyvavo ir ki
tas sūnus Sigitas, kuris šiuo 
metu baigia karinę tarnybą A- 
merikos laivyne kaip karinin
kas fizikas.

Mikas Pakštys, dirbąs povan
deninių laivų statyklose Gro- 
ton, Conn., susižiedavo su Au
drone Dragunevičiūte iš Hart
fordo.

gegužes 
Marijosmėnesio procesijoje 

garbei."

Šv. Petro parapinės
los mokinių tėvų ir mokytojų 
draugija savo ruošiamą paren
gimą, kuris pavadintas “Lawn 
Party”, nukelia į birželio 6 d- 
Parengimas bus aikštėje prie 
parapijos koplyčios Septintoje 
gatvėje.

Vasaros atostogas 
be rūpesčių praleisti maloniai 
kviečiame S. M. Lūšių ir B. I. 
Veltų

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje

42 Beach St.. Monument Beach 
CAPE COD, MASS.
Tel. 759 - 3251 (617)

Plačiai žinoma ir visų mėgsta
ma vasarojimo vieta prie At
lanto: Rami aplinka, nešaltai 
vanduo, puikaus smėlio paplū
dimys o Geras maistas, 
nuoširdus patarnavimas, jauki 
lietuviškos šeimos nuotaika o 
Valtis žuvavfmui. sail-fish bu
riavimui. teniso aikštė ir ping- 
pong stalas o Muzikai piano. 
Hi-Fi su plokštelių rinkiniu ir 
Televizija o Tėvams vakare 
išvykus — prižiūrimi vaikai. 
Sezono pradžia: birželio 20 d. 
Užsisakymai iš anksto labai 
pageidaujami. Iki birželio 20 
d. kreiptis: S. M. Lūšys. 88-01 
104th SU Richmond Hill. N.Y. 
11418. Teief. VI 9-1193 (2121.
Po birželio 20 — Vilos MEŠKA 
adresu------

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

Pataisysiu Jūsų Televiziją 

gerai ir pigiai

JONAS ŽILINSKAS
629 E. Sixth St., So. Boston •’

Tel. AN 8-6645 I

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STffHEN AROMISKB
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie P'oreut Parkway station) 
VVOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE fOUNNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th SL, New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARBONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mas*.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
548 East Broadway

So. Boston, Mas*.
Priešais miesto teismo rūmus 

*
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildoma kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. LuMn
" Funeral Dinector

Tdefam: 268-5185

1


